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ТТееммии  ддлляя  ппііддггооттооввккии  ддоо  ссккллааддаанннняя  ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь  ддлляя  
ввссттууппуу  ннаа  ннааввччаанннняя  ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььооггоо  ссттууппеенняя  ««ММааггііссттрр»»      

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) 
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність і 

характеристика в історичній ретроспективі 

Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Тема 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Тема 6. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни 

власного капіталу 

Тема 7. Облік процесу придбання та використання активів підприємства 

Тема 8. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та 

послуг 

Тема 9. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг 

Тема 10. Визначення та відображення фінансових результатів основних 

господарських процесів 

Тема 11. Основи фінансової звітності 

Тема 12. Сутність та принципи фінансового та управлінського обліку 

Тема 13. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта 

господарювання 

Тема 14. Міжнародна стандартизація та організація національної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Тема 15. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання  

Тема 16. Метод бухгалтерського обліку 

Тема 17. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і 

калькулювання 

Тема 20. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку 

Тема 21. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи 

методології його наукових досліджень 

 

Аналіз господарської діяльності 
Тема 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 
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Тема 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг 

Тема 3. Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції  

Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 

Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства 

Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання 

Тема 7. Аналіз фінансових результатів підприємства та його фінансового 

стану 

Фінансовий облік 1 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Тема 4. Облік основних засобів 

Тема 5. Облік нематеріальних активів 

Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій 

Тема 8. Облік виробничих запасів 

Тема 9. Облік сировини і матеріалів 

Тема 10. Облік палива та готової продукції 

Тема 11. Облік витрат виробництва 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 

 

Фінансовий облік 2 

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань 

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 3. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів 

Тема 4. Облік власного капіталу 

Тема 5. Облік неоплаченого капіталу 

Тема 6. Облік праці та її оплати 

Тема 7. Облік доходів і витрат 

Тема 8. Облік доходів майбутніх періодів 

Тема 9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Тема 10. Фінансова звітність підприємства 

 

Управлінський облік 
Тема 1. Мета, зміст і організація  управлінського обліку, його 

взаємозв’язок з фінансовим обліком 

Тема 2. Управлінський облік активів підприємства 

Тема 3. Витрати підприємства:  класифікація та поведінка 
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Тема 4. Організація обліку і контролю за центрами відповідальності 

Тема 5. Бюджетування та контроль: сутність, порядок організації та 

здійснення 

Тема 6. Основи калькулювання 

Тема 7. Методи обліку витрат і калькулювання 

Тема 8. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Тема 9. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Тема 10. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Звітність підприємств 
Тема 1. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств 

Тема 2. Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” 

Тема 3. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)” 

Тема 4. Форма № 3 та 3-н “Звіт про рух грошових коштів” 

Тема 5. Форма № 4 “Звіт про власний капітал” 

Тема 6. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової 

звітності 

Тема 7. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

Тема 8. Виправлення помилок у фінансовій зв’язності та внесення змін 

до її показників 

 

Аудит 
Тема 1. Аудит як метод господарського контролю, його предмет, 

об’єкти, мета і завдання. Класифікація аудиту 

Тема 2. Організація аудиторської діяльності та її нормативно-правове 

забезпечення 

Тема 3. Організація процесу аудиту та його оформлення 

Тема 4. Планування аудиту. Робочі документи аудитора 

Тема 5. Аудиторський висновок та звіт 

Тема 6. Аудиторські послуги 

Тема 7. Узагальнення матеріалів дослідження та звітність аудиторів за 

результатами роботи 

 
 

Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 
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Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр»  за спеціальністю “Облік і 

оподаткування” проводиться у письмовій формі у вигляді тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається із тестів поділених на 3 блоки за рівнем складності. 

Фахове вступне випробування містить 40 тестових питань і включає: 

• 33 завдання першого рівня складності , які оцінюються в 2 бали за 

правильну відповідь;  

• 4 завдання другого рівня складності – 4 бали за правильну відповідь;  

• 3 завдання третього рівня складності – 6 балів за правильну відповідь. 

Максимальна сума балів – 100. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими для зарахування на навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» за спеціальністю “Облік і оподаткування” можуть бути вступники, 

які набрали не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях. 
 

Зразок тестових фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання на здобуття освітнього ступеня “Магістр”  
  

Житомирський державний технологічний університет 

Факультет обліку і фінансів 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступень: магістр 

«Затверджую» 

Ректор ЖДТУ, д.е.н., проф. 

 

 

________________ Євдокимов В.В. 

 

«____» ________ 2017р. 

Затверджено на засіданні атестаційної комісії, 

протокол  № __ від ______________ 2017 р. 

Голова атестаційної комісії, д.е.н., професор     

 

__________________ Чижевська Л.В. 

 

«____» ________ 2017р. 

  

№ 

з/п 

Питання Варіант відповіді 

1-й рівень складності 

1 Слово «Баланс» в перекладі з 

латинського – це? 

А. звітність 

Б. двостороння таблиця 

В. врівноважені ваги 

Г. регістр даних 

Д. звід даних 
2 Якщо оприбутковано в касу А. актив збільшиться, пасив 
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підприємства одержані в банку з 

поточного рахунка грошові 

кошти, то які зміни відбудуться у 

балансі? 

. 

 

зменшиться 

Б. актив збільшиться, пасив 

збільшиться; 

В. баланс не зміниться; 

Г. актив зменшиться, пасив 

збільшиться; 

Д. актив зменшиться, пасив 

зменшиться 
3 Доповніть речення: “Державне 

регулювання бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності в 

Україні...”: 

 

А. здійснюється на підставі Закону 

України “Про податкову службу”; 

Б. здійснюється на підставі Закону 

України “Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні”;  

В. здійснюється на підставі МСФЗ; 

Г. здійснюється на підставі 

Податкового кодексу України 

Д. не здійснюється 
4 Середній відсоток асортиментності 

визначається як? 

 

А. відношення загального фактичного 

випуску продукції в межах плану до 

загального фактичного випуску 

продукції 

Б. відношення загального фактичного 

випуску продукції, зарахованого в 

асортимент, до загального планового 

випуску продукції 

В. відношення загального планового 

випуску продукції до загального 

фактичного випуску продукції 

Г. різниця між загальним фактичним 

випуском продукції в межах плану і 

загальним плановим випуском 

продукції 

Д. різниця між загальним плановим 

випуском продукції і  загальним 

фактичним випуском продукції в 

межах плану 
5 Факторами, які пов’язані з 

кількісним, а не якісним приростом 

результативного показника, є? 

А. інтенсивні  

Б. екстенсивні  

В. непараметричні  
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 Г. кількісні  

Д. параметричні 
6 Коефіцієнт плинності кадрів 

розраховують як відношення? 

 

А. кількості прийнятого на роботу 

персоналу до середньоспискової 

чисельності персоналу  

Б. кількості працівників, які вибули за 

період з причин, що характеризують 

надлишковий оборот (за власним 

бажанням, порушенням трудової 

дисципліни, у зв’язку з професійною 

невідповідністю) до 

середньоспискової чисельності 

працюючих за цей же період  

В. різниці між кількістю працівників, 

які прийняли на роботу та кількістю 

працівників, що звільнилися, до 

середньоспискової чисельності 

персоналу  

Г.  кількості працівників, що були на 

обліку протягом усього звітного року 

до середньооблікової чисельності 

працівників за той же рік  

Д. кількості прийнятих і звільнених 

працівників за звітний період до 

середньооблікової чисельності 

штатних працівників 
7 Підставою для відображення 

операцій в бухгалтерському 
обліку є? 

 

А. регістри синтетичного обліку 
Б. фінансова звітність 
В. усна домовленість 

Г. первинні документи 

Д. документи за 

невідфрактурованими поставками 
11 Нарахування відпускних за 

рахунок створеного резерву 
відображається проводкою: 

А. Д471 К661 

Б. Д472 К 661 

В. Д48 К661 

Г. Д38 К661 

Д. 473 К 661 
33 Першим кроком у методиці 

складання бюджетів є? 

А. складання бюджету продаж 

Б. розробка бюджету виробництва 
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продукції 

В. розробка бюджету накладних 

витрат 

Г. розробка бюджету прямих 

матеріальних витрат 

Д. розробка бюджету грошових 

коштів 
2-й рівень складності 

34 Визначте склад перерахованих 

об’єктів бухгалтерського обліку? 

а. Основні засоби  

б. нематеріальні активи 

в. Виробничі запаси 

г. Малоцінні швидкозношувані 

предмети 

1. Степлер канцелярський 

2. Будівлі та споруди 

3. Паливо 

4. Комп’ютерна програма 

5. Автомобіль  

6. Борошно в пекарні  

А. а-5, б-2, в-6,4, г-1,3 

Б. а-5, б-4, в-1, г-2,3,6 

В. а-2,5, б-4, в-3,6; г-1 

Г. а-5,2, б-3,4, в-1, г-6 

Д. а-1, б-2,3, в-4,5, г-6 

35 Підберіть відповідну 

кореспонденцію рахунків до 

операцій з нарахування 

амортизації? 

а. Нараховано амортизацію на 

конвеєрну лінію з виробництва 

хліба 
б. Нараховано амортизацію на 
холодильники в роздрібному 
магазині 

в. Нараховано амортизацію на 

комп’ютери в бухгалтерії 
1. Д 23 К 13 

2. Д 10 К 13 

3. Д 93 К 13 
4. Д 91 К 13 

5. Д 92 К 13 

6. Д 94 К 13 

А. а-1, б-3, в-5 

Б. а-2, б-2, в-2 

В. а-1,4, б-3,6, в-5 

Г. а-6, б-4, в-1 

Д. а-2, б-4, в-1 
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36 Підберіть значення для 

показника? 

a. Відносний показник, який 

характеризує питому вагу 

окремих частин в загальному 

обсязі сукупності 

б. Відносний показник, який 

характеризує зміну явища в часі 

в. Відносний показник, який 

характеризує ступінь виконання 

встановленого планового завдання 

1. Планового завдання 

2. Ефективності  

3. Динаміки 

4. Структури 

5. Порівняння 

6. Координації 

7. Виконання плану 

8. Інтенсивності 

А. а-5, б-8, в-6 

Б. а-5, б-4, в-1 

В. а-4, б-3, в-7 

Г. а-5, б-4, в-1 

Д. а-7, б-8, в-1 

 

37 Ідентифікувати суб’єктів 

здійснення безготівкових 

розрахунків? 

а. Аваліст 

б. Трасант 

в. Трасат 

1. Юридична або фізична особа, 

яка гарантує оплату векселя 

2. Особа, що зобов’язується 

викупити дебіторську 

заборгованість  

3. Платник за векселем 

4. Фізична особа, що засвідчує 

право підпису 

5. Забезпечення, надане трасантом 

6. юридична особа – суб’єкт 

підприємницької діяльності 

7. Особа, яка видала переказний 

вексель 

8. Особа, яка має сплатити за 

А. а-1, б-4, в-6 

Б. а-5, б-3, в-1 

В. а-2, б-7, в-8 

Г. а-2, б-3, в-8 

Д. а-4, б-2, в-1 
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переказним векселем 
3-й рівень складності 

38 Якою кореспонденцією рахунків 

та на яку суму буде правильно 

відобразити операцію з 

оприбуткування борошна  

ТЗОВ “Меріленд” (платник ПДВ), 

яке займається виробництвом 

хлібобулочних виробів, придбало 

300 кг борошна у іншого 

підприємства (платника ПДВ) за 

6,00 грн. за 1 кг, в т.ч. ПДВ.?  

А. Д 201 К 631 1500,00 грн. 

Б. Д 201 К 631 1800,00 грн. 

В. Д 112 К 631 1500,00 грн. 

Г. Д 112 К 631 1800,00 грн. 

Д. Д 12 К 631 1500,00 грн. 

39 Підприємством нараховано резерв 

сумнівних боргів на суму 5400 

грн. безнадійну заборгованість за 

поточний місяць визнано у сумі 

5000 грн. Використання резерву 

сумнівних боргів при списання 

безнадійної дебіторської 

заборгованості відображається в 

обліку наступним чином: 

А. Д 38 К 36 – 5000 грн 

Б. Д 944 К 36 – 5400 грн 

В. Д 949К 36 – 5000 грн 

Г. правильна відповідь А, Б 

В. Д 36 К 38 – 5000 грн 

 

40 Розрахувати рівень придатності 

основних засобів підприємства на 

кінець звітного періоду, якщо 

відомі наступні дані: за звітний 

період вартість основних засобів, 

що надійшли становить 

125000 грн.; вартість основних 

засобів, що вибули – 98000 грн.; 

знос основних засобів на кінець 

звітного періоду – 1500 тис. грн.; 

первісна вартість основних 

засобів на кінець звітного періоду 

– 2500 тис. грн. 

А. 50 % 

Б. 167 % 

В. 78,4 % 

Г. 40 % 

Д. 60 % 
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№, 

з/п 

Питання 

1-й рівень складності 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

1 Слово «Баланс» в перекладі з латинського – це? 

2 Автор книги «Трактат про рахунки та числа» 1494 року? 

3 Якщо для погашення заборгованості з раніше одержаної позики 

перераховано кошти з поточного рахунку підприємства в банку, то які зміни 

відбудуться у балансі? 

4 Якщо на складі підприємства оприбутковано матеріали, придбані у 

постачальників, за які розрахунки ще не відбувались, то які зміни 

відбудуться у балансі? 

5 Якщо оприбутковано в касу підприємства одержані в банку з поточного 

рахунка грошові кошти, то які зміни відбудуться у балансі? 

6 До якого класу у плані рахунків бухгалтерського обліку належить рахунок 

“Довгострокова дебіторська заборгованість ”? 

7 Як визначити суму залишку на кінець року на пасивному рахунку? 

8 Датою складання балансу є? 

9 Мета управлінського обліку? 

10 Активні рахунки завжди мають 

11 Сутність принципу автономності полягає в наступному? 

12 Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися 

такі методи оцінки, які б запобігали завищенню? 

13 Обов’язковим для бухгалтерського обліку всіх об’єктів є вимірник? 

14 Яка вартість основних засобів включається до валюти балансу? 

15 Первинні документи повинні складатися: 

16 Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі 

відображаються за первісною вартістю за мінусом амортизації – це? 

17 Заборгованість підприємства по сплаті податків належить до? 

18 Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші 

активи з тривалим строком служби – це? 

19 Перераховані засоби: споруди, обладнання, готівка, поточний рахунок, 

готова продукція, матеріали – належать до 

20 Надходження у вигляді внеску активів, що відносяться до основних засобів, 

оформлюються? 

21 До нематеріальні активів належать? 

22 До поточних активів підприємства належать? 

23 Матеріальними активами підприємства є? 

24 Власним капіталом є? 

25 До джерел утворення господарських засобів підприємства належить? 

26 Операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, 
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робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує 

основну частку його доходу, – це 

27 Який вид балансу складається на момент реорганізації або підготовки до 

неї? 

28 Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і 

послуг називається? 

29 Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу 

30 Зобов’язаннями підприємства є? 

31 Предметом бухгалтерського обліку є? 

32 Доповніть речення: “Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих 

складових, які називаються...”? 

33 За обсягом інформації баланс може бути? 

34 Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку? 

35 Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовують для 

визначення собівартості виготовленої продукції? 

36 Який із елементів методу бухгалтерського обліку використовується для 

фіксації всіх господарських фактів? 

37 Які елементи методу бухгалтерського обліку використовують для 

первинного спостереження? 

38 За допомогою якого із елементів методу бухгалтерського обліку 

виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі, проводяться 

пересортиці тощо? 

39 Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, 

необхідно? 

40 Бухгалтерський облік виконує такі функції? 

41 Інвентаризацію проводять? 

42 Калькуляція (калькуляційна картка) – це? 

43 За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи 

відповідає? 

44 Операційна діяльність підприємства – це? 

45 Прибуток або збиток, що виникає в результаті діяльності підприємства, 

прийнято називати? 

46 Як впливає пермутація на валюту балансу? 

47 З нижче названих операцій обрати пермутацію? 

48 Модифікація – це операція, що викликає зміни? 

49 З нижче наведених операцій оберіть модифікацію? 

50 Величина активів підприємства завжди? 

51 В активі балансу знаходять своє відображення? 

52 Власний капітал і зобов’язання називають також? 

53 Загальний підсумок балансу називається? 

54 У якому варіанті є правильний запис? 
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55 Засоби, на які підприємство має право власності, знаходить своє 

відображення? 

56 Обрати варіант, в якому відображені тільки активні статті? 

57 Баланс включає інформацію про грошову оцінку? 

58 Яка форма побудови балансу є традиційною для України? 

59 Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк 

погашення? 

60 Актив відображається у балансі, якщо виконується така умова (умови)? 

61 Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань та/або 

власному капіталі підприємства, називається? 

62 Спосіб економічного групування і поточного обліку однорідних за 

економічним змістом господарських засобів підприємства, джерел їх 

утворення, а також господарських процесів та їх результатів називається? 

63 Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за 

певний період називається? 

64 Рахунок – це елемент методу? 

65 Активні рахунки – це рахунки, призначені для? 

66 Пасивні рахунки призначені для обліку? 

67 Дебетовий оборот по активному рахунку відображає? 

68 Збільшення зобов’язань записується? 

69 Рахунки, призначені для руху грошових коштів? 

70 Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується? 

71 Контирування – це? 

72 Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення 

характерне для? 

73 Оборот по дебету рахунку дорівнює? 

74 Позабалансові рахунки використовуються для обліку? 

75 Сальдо в активних рахунках записується? 

76 Найбільш ліквідними активами є 

77 Як позначають ліву сторону рахунка бухгалтерського обліку? 

78 Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається залежно від? 

79 ЄДРПОУ – це? 

80 Накопичена інформація про рух об'єкта обліку, відображеного за дебетом і 

кредитом, називається: 

81 Яке із визначень відповідає принципу безперервності? 

82 Яке із визначень відповідає принципу повного висвітлення? 

83 Яке із визначень відповідає принципу превалювання сутності над формою? 

84 Яке із визначень відповідає принципу історичної собівартості? 

85 Яке із визначень відповідає принципу єдиного грошового вимірника? 

86 Яке із визначень відповідає принципу нарахування та відповідності доходів 

та витрат? 
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87 Яке із визначень відповідає принципу послідовності? 

88 Яке із визначень відповідає принципу періодичності? 

89 Який документ необхідно оформити при нарахуванні заробітної плати? 

90 Доповніть речення: “Державне регулювання бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в Україні...”: 

91 Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську 

інформацію компанії, що становить комерційну таємницю 

Аналіз господарської діяльності 

92 Середній відсоток асортиментності визначається як? 

93 Середній коефіцієнт сортності визначається як відношення? 
94 Відношення частини до цілого в межах однієї сукупності – це відносний 

показник? 
95 Співвідношення частин цілого між собою характеризують? 
96 Ступінь чутливості попиту на товар при зміні доходу споживачів характеризує? 
97 Факторами, які пов’язані з кількісним, а не якісним приростом результативного 

показника, є? 
98 Що належить до інтенсивних шляхів забезпечення підприємства матеріальними 

ресурсами? 
99 Виконання плану з якості продукції, що має сортність, визначається шляхом 

відношення: 
100 Як визначається тривалість одного обороту? 
101 Як визначити вплив зміни середньої заробітної плати на економію (перевитрати) 

по фонду заробітної плати? 
102 Як обчислюється вплив зміни чисельності персоналу на економію (перевитрати) 

фонду заробітної плати, як? 
103 Яка закономірність у співвідношенні темпів зростання продуктивності праці та 

середньої заробітної плати? 
104 Прискорення оборотності оборотних засобів призводить до? 

105 Аналіз, який базується на функціях, які виконує об’єкт, і зорієнтований на 

оптимальні методи їх реалізації на всіх стадіях життєвого циклу продукції (робіт, 

послуг)?  

106 Аналіз, який проводять технічні служби підприємства; предметом є причинно-

наслідкові зв’язки, що є результатом взаємодії технічних та економічних 

процесів  

107 Вид порівняльного аналізу, при якому порівняння проводиться за одним або 

декількома показниками одного або декількох об’єктів за одним показником, 

називається?  

108 Спосіб дослідження причинних зв'язків, за яким дослідження проводиться від 

окремого до загального, від вивчення окремих факторів до узагальнень, від 

причин до результатів – це метод? 

109 Відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості – це? 

110 До екстенсивних трудових факторів належать? 
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111 До інтенсивних трудових факторів належать? 

112 До основних показників майнового стану належать? 

113 Екстенсивний шлях задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах 

передбачає? 

114 Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується як відношення? 

115 Коефіцієнт плинності кадрів розраховують як відношення? 

116 Коефіцієнт ритмічності розраховується як відношення? 

117 На зниження матеріаломісткості впливають такі фактори? 

118 Показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства? 

119 Показник, що характеризується кількістю днів, протягом яких виробничі запаси 

проходять усі стадії одного кругообігу? 

120 Показник, який розраховується як відношення заборгованості до суми реалізації 

за звітний період, поділеної на кількість календарних днів у періоді, і вказує 

строк за який дебіторська заборгованість покупців перетворюється на грошові 

кошти?  

121 Показник, який характеризує рівень приросту основних засобів або окремих 

його груп за певний період, розраховується як відношення? 

122 Прийом елімінування містить такі методи? 

123 Яке з наведених тверджень не належить до ознак “нормального” балансу? 

124 Який взаємозв’язок існує між відносними величинами динаміки, планового 

завдання та виконання плану? 

125 Який показник рентабельності показує скільки отримано валового прибутку з 1 

грн. понесених витрат на виробництво продукції?  

126 Який показник характеризує відношення усіх оборотних активів до 

короткострокових зобов’язань? 

127 Які показники характеризують забезпеченість підприємства основними 

виробничими засобами? 

128 Які фактори необхідно проаналізувати при оцінці забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами? 

129 Якщо потрібно вивчити співвідношення двох груп взаємопов’язаних 

економічних показників, підсумки яких мають бути однаковими, застосовують? 

130 Який коефіцієнт визначається як відношення власного капіталу до підсумку 

балансу; чим більше значення даного коефіцієнта, тим менша залежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування? 

131 Визначається як відношення власного капіталу до залученого? 

132 Вид порівняльного аналізу, який використовується при вивченні структури 

економічних явищ та процесів, а також вплив факторів на рівень результативних 

показників шляхом порівняння їх величини до та після виміру впливу 

відповідного фактора? 

133 Вид порівняльного аналізу, який використовується для визначення абсолютних і 

відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від рівня, 

взятого за базу порівняння? 
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134 Вид порівняльного аналізу, який проводиться зіставлення результатів діяльності 

декількох суб’єктів господарювання за широким набором показників; може 

використовуватися для визначення рейтингу кожного підприємства в сукупності 

підприємств? 

135 Метод синтезу означає? 

136 Вид аналізу, який полягає у вивченні взаємозв’язку та співвідношення витрат, 

обсягу і прибутку, у розподілі витрат на постійні та змінні; дає можливість 

управляти валовим прибутком, оптимізувати його параметри залежно від 

відхилень рівнів обсягу, питомих змінних витрат, ціни одиниці продукції тощо? 

137 Платоспроможність підприємства – це? 

138 Вид аналізу, який спрямований на виявлення величини впливу факторів на 

приріст і рівень результативних показників? 

139 Відношення суми зносу до первісної вартості основних засобів – це коефіцієнт? 

140 Відношення вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до їх 

вартості на кінець цього ж періоду – це коефіцієнт? 

141 Відношення основних засобів, що вибули за звітний період, до вартості 

основних засобів на початок цього ж періоду – це коефіцієнт? 
142 Відношення приросту вартості основних засобів до їх вартості на початок 

періоду – це коефіцієнт?   

143 Показник, що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених 

матеріальних ресурсів і розраховується як співвідношення вартості продукції до 

суми матеріальних витрат – це? 

144 Показник, що характеризує ефективність використання оборотних активів:  
145 Узагальнюючий вартісний показник, який визначається як співвідношення суми 

матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і показує, скільки 

матеріальних витрат припадає на кожну гривню виготовленої продукції – це? 

146 Показник ділової активності підприємства, який визначається відношенням 

обсягу реалізації до суми виробничих запасів ? 

147 Оціночна функція АГД – це: 

148 Визначена господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів через 

застосування ліквідаційної процедури?  

149 Показник, який розраховується як відношення середньорічної вартості основних 

засобів до обсягу виробництва – це? 

150 Показник, який розраховується як відношення середньорічної вартості основних 

засобів до середньоспискової чисельності робітників? 

151 Діагностична функція АГД – це: 

152 Показник, який розраховується як відношення обсягу виробництва до 

середньорічної вартості основних засобів? 

153 Показник оцінки ліквідності підприємства, який розраховується як 

відношення оборотних засобів до валюти балансу та показує їх питому вагу в 
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майні підприємства? 

154 Показник оцінки ліквідності підприємства, який характеризує негайну 

готовність підприємства погасити поточні зобов’язання і визначається як 

відношення суми грошових коштів підприємства та поточних фінансових 

інвестицій до суми поточних зобов’язань? 

155 Показник оцінки ліквідності підприємства, який визначається як співвідношення 

усіх оборотних активів до поточних зобов’язань, характеризує достатність 

оборотних засобів для покриття поточних боргів? 

156 Стадія життєвого циклу товару, де відбувається швидке розширення обсягів 

продажу продукту на ринку; реалізація товару починає приносити прибуток; 

відбувається конкурентна боротьба за частку підприємства на ринку є стадією? 

157 Стадія життєвого циклу товару, де попит скорочується, товар поступово 

виходить з ринку, що призводить до значного зменшення прибутковості, це 

стадія? 

158 Стадія життєвого циклу товару, де спостерігається період повільного зростання 

реалізації продукції, де через значні витрати на впровадження та розробку 

товару прибутку ще немає, а комерційна діяльність є збитковою, це стадія?  

159 Стадія життєвого циклу товару, де товар має стабільний ринок, приносить 

регулярний прибуток. Для етапу характерними є посилення цінової конкуренції, 

повільне зниження цін, що призводить до поступового зниження прибутковості 

товару: 

160 Здатність підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання, тобто 

наявність у суб’єкта господарювання грошових засобів та їх еквівалентів, 

достатніх для розрахунків за поточними зобов’язаннями, що потребують 

негайного погашення? 

161 Здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття 

боргових зобов’язань? 

162 Комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, 

а тому визначається системою таких критеріїв, як показники швидкості 

обороту, рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість 

економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними 

показниками господарської діяльності, місце підприємства на ринку, репутація 

підприємства як партнера, конкурентоспроможність тощо? 

163 Платоспроможність підприємства в часі з дотриманням умови фінансової 

рівноваги між власними та залученими джерелами? 

164 Аналіз виступає у діалектичній суперечливій єдності з методом? 

 

165 Для визначення впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних 

моделей використовується спосіб? 

 

166 Під предметом аналізу господарської діяльності розуміють? 
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167 Якщо зв’язок факторів з результативним показником має функціональний 

характер, то це? 

168 Кратна залежність результативного показника від факторів може бути 

представлена у вигляді? 

169 Показник, що розраховується як різниця між двома рівнями динамічного 

ряду, називається? 

170 Показник, який показує, на скільки відсотків один рівень динамічного ряду 

більше (або менше) базового рівня, називається? 

171 Співвідношення величини явища з величиною будь-якого іншого явища або 

з величиною цього явища, але взятою за інший час або за іншим об’єктом, 

відображають? 

172 Пошукова функція АГД – це: 

173 До функцій АГД належать: 

174 Матеріаловіддача розраховується як відношення: 

175 Метою здійснення функціонально-вартісного аналізу є: 

176 Як підрахувати темп зростання показника Х? 

177 Для дослідження стохастичних функціональних залежностей 

використовуються:  

178 Модель типу Y = a *b * c є: 

179 Для дослідження зміни показників у часі використовуються такі прийоми: 

180 Середні величини в економічному аналізі використовують для: 

181 Який з перелічених методів відноситься до прийомів елімінування: 

182 Сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у?  

Фінансовий облік І 

183 Валютою бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є? 

184 Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є? 

185 Залишкова вартість основних засобів визначається як? 

186 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначає? 

187 Амортизація – це? 

188 Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх 
ліквідаційної вартості – це? 

189 Вартісна ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів, становить? 

190 Індекс переоцінки основних засобів визначається шляхом ділення? 

191 Рух грошових коштів – це? 

192 Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та 
умовами використання необоротних матеріальних активів – це? 

193 При відпуску запасів у виробництво, продажі та ін. вибутті згідно з п(с)бо їх 

оцінка не здійснюється за методом? 

194 Запаси, що втратили свою первісну очікувану економічну вигоду, в обліку 

відображаються за? 
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195 Оприбуткування лишків запасів, виявлених під час інвентаризації 
відображається? 

196 Величина податкового кредиту з пдв під час придбанні запасів на суму 30000 
грн. (в т.ч. пдв) становить? 

197 Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти, 
відображається? 

198 На скільки груп поділяються нематеріальні активи згідно з податковим 
законодавством? 

199 Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо? 

 

200 У випадку обміну подібними активами дохід від операції? 

201 Сума дооцінки вартості основних засобів відображається у складі? 
 

202 Здійснення попередньої оплати відображається в бухгалтерському обліку? 

203 У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку в касі не визначено, то 
встановлено він дорівнює? 

204 Право на податковий кредит за вітчизняними товарами у платника податку 

виникає за наявності? 

 

205 Визначте, якої групи нематеріальних активів не існує? 

206 Методи обчислення резерву сумнівних боргів визначаються? 

207 Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо? 

208 Бухгалтерський облік ведеться з метою? 

209 Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з 

припущення, що його діяльність триватиме далі, відповідно до принципу? 

 

210 Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли 

випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із 

замовниками і відповідають технічним умовам, відображаються у статті? 

211 Що не належить до нематеріальних активів? 

212 Сукупність неоднотипних за технічними характеристиками, призначенням 

та умовами використання необоротних матеріальних активів – це? 

213 Сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного 

використання називається? 

214 Фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або 

справедливої вартості інших активів, сплачених, витрачених для придбання 

необоротних активів, називається? 

215 До первісної вартості основних засобів не включаються? 

216 Якщо залишкова вартість основного засобу, що переоцінюється, дорівнює 

нулю, то? 

217 Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного 

обсягу продукції та виробничої ставки амортизації при? 
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218 Банк реєструє всі здійснені операції з надходження і списання коштів з 

поточного рахунку в документі? 

219 Безперервний збір, обробка, узагальнення, зберігання, передача для 

управління інформаційних даних про факти господарського життя – це? 

220 Сукупність технічних засобів, призначених для фіксації інформації – це? 

221 Матеріали, які використовуються для обслуговування процесу виробництва 

та управління називаються? 

222 Сукупність прийомів розподілу витрат підприємства за калькуляційними 

статтями та віднесення їх до об’єкту калькулювання називається? 

223 Брак у виробництві за характером дефектів у виробах поділяється на? 

224 Діленням кількості років, що залишилися до кінця строку корисного 

використання об’єкта  основних засобів, на суму чисел років його корисного 

використання визначається? 

225 Немонетарні активи, які не мають матеріально-речової форми та можуть 

бути ідентифіковані – це?  

226 Усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, 

визнаються як? 

227 Готова продукція, що має уречевлену форму – це класифікаційна ознака 

готової продукції за? 

 

228 Продукція, яка іноді утворюється в комплексних виробництвах при 

виробництві основної і не потребує додаткових витрат – це? 

229 У випадку обміну подібними активами дохід від операції? 

230 Сума резерву сумнівних боргів у звітному періоді відображається у? 

 

231 Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають шляхом? 

232 Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших 

активів, – це? 

233 При оплаті товарів після їх оприбуткування податковий кредит з ПДВ 
відображається? 

234 Ресурси, які контролюються підприємством в результаті минулих подій, і 

використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних 

вигод у майбутньому – це? 

235 Витрачання готівки в касі оформлюється? 

236 Що не належить до оборотних активів? 

237 Якщо першою подією є отримання грошових коштів на поточний рахунок 

від покупців, то така операція викликає збільшення? 

238 Який документ видається банком підприємству і відображає рух грошових  

коштів на поточному рахунку? 

239 Видані під звіт суми повинні витрачатися? 
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240 Що не належить до основних засобів? 

241 Скільки існує методів визначення величини резерву сумнівних боргів? 

 

242 Особа, яка є платником по переказному векселю називається? 

 

243 Згода оплатити вексель називається? 

 

244 Як називається рахунок, який відкривається для зарахування коштів з метою 

формування статутного капіталу? 

245 Одержання розрахункової чекової книжки відображається кореспонденцією 

рахунків? 

246 Передача з каси грошових коштів інкасатору відображається 

кореспонденцією рахунків? 

 

247 Нарахування торгової націнки відображається в обліку наступною 

кореспонденцією рахунків? 

248 Право на податковий кредит за вітчизняними товарами у платника податку 

не виникає за відсутності? 

 

249 Переміщення товарів з торговельної зали підприємства роздрібної торгівлі 

на склад відображається? 

250 У якому розділі Звіту про фінансовий стан відображається сума 

довгострокової дебіторської заборгованості? 

251 Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні визначає? 

252 Діленням кількості років, що залишилися до кінця строку корисного 

використання об’єкта основних засобів, на добуток чисел років його 

корисного використання визначається? 

253 Якщо індекс переоцінки основних засобів більший значення «1», то? 

254 На скільки груп поділяються основні засоби згідно податкового 

законодавства? 

 

255 При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті згідно до 

П(С)БО їх оцінка здійснюється за методом? 

256 Регулювання бухгалтерського обліку поділяється на види? 

257 Оплата з підзвітних сум витрат, пов’язаних з виправленням браку 

відображається? 

258 Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є? 

 

259 До оборотних активів відносять: 

260 Яка із наведених статей не є активом? 

261 До виробничих запасів відносять? 
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262 Поточна дебіторська заборгованість відносить до: 

263 Вкажіть, за яким принципом первісна вартість товарів включає суму, 

сплачену постачальникам, варість транспортних витрат та інших витрат, 

пов’язаних з їх придбанням?  

264 У валюту балансу основні засоби включаються за: 

265 Якою проводкою відображається безоплатне отримання транспортного 

засобу? 

266 Якою проводкою відображається дооцінка залишкової вартості основного 

засобу? 

267 Якою проводкою відображається ліквідація основного засобу? 

268 Якою проводкою відображається списання зносу основного засобу при його 

ліквідації? 

269 Якою проводкою відображається нарахування амортизації на об’єкт 

основних засобів адміністративного призначення? 

Фінансовий облік ІІ 

270 В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності 

(лікарняні) особам, страховий стаж яких понад 8 років? 

271 Для обліку виплат працівникам призначений рахунок? 
 

272 До основних форм оплати праці належать? 
 

273 Система оплати праці, за якою заробіток залежить від кількості 
відпрацьованого часу та тарифної ставки називається? 
 

274 Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка 
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок 
для робітників та посадових окладів для службовців, – це? 

275 Нарахування відпускних за рахунок створеного резерву відображається 
проводкою: 

276 До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються? 

277 Частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється щорічно між 
акціонерами у вигляді доходу на належні їм акції, – це?  
 

278 Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного 
капіталу – це? 

 

279 Зобов’язання визнається у випадку, якщо? 

 

280 До довгострокових зобов’язань належать? 
 

281 Для формування статутного капіталу господарського товариства 
забороняється використовувати? 
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282 Поточні зобов’язання відображаються в балансі? 

283 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
виплати за роботи, виконані працівниками визначені в? 

284 Основна заробітна плата – це? 
 

285 Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі? 
 

286 Цільове фінансування визнається доходом? 
 

287 П(С)БО 15 не поширюється на доходи, пов’язані з? 
 

288 Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що 
заборговані підприємству – це? 
 

289 Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, 
торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо) – це? 

290 Загальновиробничі витрати поділяються на? 

 

291 Яке бухгалтерське проведення відображає нарахування податку на 
прибуток? 
 

292 Якою проводкою в обліку відображається емісійний дохід при розміщенні 
акцій власної емісії? 

293 Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та 
інші грошові і матеріальні виплати, які проводяться понад встановлення 
законодавчими актами норм, – це? 
 

294 Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 
винахідливість і за особливі умови праці, яка  
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій – це? 

295 Обліковий прибуток (збиток) – це? 

 

296 До поточних зобов’язань не включають: 
 

297 Дохід від реалізації продукції визнається у разі наявності наступних умов: 

298 Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи з: 

299 Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з: 
 

300 До складу прямих матеріальних витрат включається вартість: 

 

301 Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства 
становить? 
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302 Зміни розміру статутного капіталу слід обов’язково підтверджувати зміною 
засновницьких (установчих) документів в органах держреєстрації при? 

303 Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, 
то його сума включається: 

304 Для цілей бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на: 

305 Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як 
довгострокове у випадку, якщо: 
 

306 Довгострокове зобов’язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає 
погашення зобов’язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі 
порушення певних умов, пов’язаних з фінансовим станом позичальника), 
умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо: 
 

307 Забезпечення створюються для відшкодування майбутніх операційних 
витрат на: 
 

308 Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються 
в балансі: 

309 Кількість надурочної роботи у рік для працівника не повинна перевищувати: 
 

310 Яка тривалість щорічної основної відпустки? 
 

311 Заробітну плату неможливо виплатити за: 

312 Виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на майбутні 
періоди, – це: 
 

313 Виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником 
може бути використано в майбутніх періодах, – це?: 

314 Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства 
іншими сторонами, визнається у вигляді: 
 

315 Резервний капітал акціонерного товариства повинен становити не менше? 
 

316 До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування 
і управління виробництвом, що: 
 

317 Витрати на обслуговування і управління виробництвом, які включаються до 
постійних загальновиробничих витрат? 

 

318 Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає 
сплаті, визнається? 
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319 Елемент витрат - це: 

 

320 Акцепт розрахункових документів – це? 

321 Забезпечення – це? 

322 Непередбачене зобов’язання – це? 

 

323 Обтяжливий контракт – це? 

 

324 Сума погашення – це? 

325 Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного 

відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення 

зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства це? 

326 Рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» в кінці звітного періоду: 

327 Не визнаються доходами наступні надходження: 

328 Дохід не визнається у разі: 

329 Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі? 

330 Визначений дохід від реалізації продукції не коригується на суму: 

331 Актуарні прибутки  (збитки)  -  це: 

332 Позитивна різниця між виручкою від реалізації продукції та сумою витрат 

на виробництво цієї продукції називається? 

333 Положення П(С)БО 17 “Податок на прибуток” не застосовується? 

334 Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові 

результати (сукупний дохід): 

335 Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного 

капіталу – це? 

336 Консолідовану фінансову звітність подає: 

337 Норми П(С)БО 26 “Виплати працівникам” застосовуються? 

338 Вартість поточних робіт, виконаних працівником – це? 

339 Під дивідендами слід розуміти? 

 

340 До складу інших прямих витрат включаються? 

 

341 Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень інформації? 

 

342 Фінансова звітність – це? 

 

343 Звітним періодом складання фінансової звітності є? 

 

344 Запозичення - це: 
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345 Під включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу 

розуміють: 

 

346 Витрати на придбання, будівництво,  створення,  виготовлення, 

виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану,  у 

якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу 

- це: 

347 Капіталізація  фінансових  витрат  застосовується  лише до:  

 

348 Фінансові витрати визнаються: 

 

349 Капіталізація   фінансових  витрат  припиняється,  якщо: 

 

350 Під збитком за НСПБО розуміють: 

351 Інший сукупний дохід - це: 

352 Зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за 

рахунок операцій з власниками) - це: 

353 Гарантовані виплати  працівнику: 

 

354 Премії та інші заохочувальні   виплати визнаються: 

 

Управлінський облік 

355 Процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, 

інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською 

ланкою в процесі управління діяльністю підприємства – це? 

356 Управлінський облік надає інформацію для? 

357 Вимірники, що використовуються в управлінському обліку бувають? 

358 Не є завданням управлінського обліку? 

359 Об’єктами витрат може бути? 

360 З метою оцінки запасів та визначення фінансового результату витрати 

класифікують на? 

361 Витрати, які не можливо контролювати є? 

362 У спрощеному вигляді функцію витрат можна описати за формулою (де У – 

загальні витрати; а – загальні постійні витрати; b – змінні витрати на 

одиницю діяльності (факора); х – значення фактора витрат)? 

363 Методами вивчення поведінки витрат є? 

364 Метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на 2 

групи, виходячи зі зростання значення х, та розрахунок постійних витрат на 

основі середніх значень х і у? 

365 Цілями бюджетування є? 

366 За ступенем ієрархії бюджети бувають? 
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367 Першим кроком у методиці складання бюджетів є? 

368 Виробнича собівартість, що збільшена на суму адміністративних витрат та 

витрат на збут називається? 

369 До виробничої собівартості не включаються? 

370 Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов 

звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних 

циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва – це? 

371 Які існують групи калькуляційних одиниць? 

372 Що може бути базою розподілу непрямих витрат? 

373 Ведення управлінського обліку регулюється? 

374 Інформація, яку надає управлінський облік є? 

375 Витрати, що не включаються до собівартості конкретного виду продукції і 

розглядаються витрати того періоду, в якому вони були здійснені – це? 

376 Диференційні витрати – це? 

377 Характер регулювання витрат на зміни діяльності підприємства – це? 

378 Які з перерахованих методів не належать до методу вивчення поведінки 

витрат? 

379 Справедлива вартість супутньої та побічної продукції? 

380 За рівнем охоплення витрат собівартість класифікується на? 

381 За причиною виникнення брак класифікується на? 

382 Який з перерахованих методів не належить до методів розподілу витрат 

обслуговуючих підрозділів між виробничими підрозділами? 

383 Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду? 

384 На виробництві де переважає механізована та автоматизована робота 

доцільно використовувати в якості  бази розподілу накладних витрат? 

385 Директ-костинг – це? 

386 Точка беззбитковості це показник при якому? 

387 Супутня (побічна) продукція оцінюється? 

388 Коефіцієнт маржинального доходу – це? 

389 Користувачами інформації управлінського обліку є? 

390 Звітність з управлінського обліку за частотою подання є? 

391 На виробничих підприємствах до неспожитих витрат належать? 

392 Амортизація, що нараховується за виробничим методом, належить до? 

393 Змінні витрати на одиницю продукції є? 

394 Витрати, які змінюються ступінчасто (поступово) при зміні обсягу 

діяльності або виробництва називаються? 

395 Релевантні витрати є? 

396 Бюджет виробництва належить до? 

397 Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає 

ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами? 

398 Маржинальний дохід це? 
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399 При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю 

продукції? 

400 При збільшенню обсягу діяльності загальна сума змінних витрат? 

401 Центром відповідальності називають? 

402 Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи і 

витрати підрозділу, називають центром? 

403 Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, витрати 

і використання прибутку, називають центром? 

404 Вид продукції, робіт, послуг, виробництво, програма, завдання, собівартість 

яких визначають – це?  

405 За елементами витрати можуть бути? 

406 За характером відхилень брак буває? 

 

407 Директ-костинг буває? 

 

408 Підхід до розробки бюджетів за якого  спочатку керівники різних 

підрозділів (відділів, ділянок, служб тощо) складають бюджети щодо 

діяльності, за яку вони відповідають, а потім бюджети послідовно 

узагальнюють і координують на вищому рівні управління називають? 

409 Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл 

взаємних послуг шляхом розв’язання системи рівнянь – це метод? 

410 Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів за якого витрати 

кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно з 

урахуванням взаємних послуг – це? 

411 Частина технологічного процесу, що завершується отриманням готового 

напівфабрикату, який може відправлятись до наступної такої частини має 

назву? 

412 Витрати, що вимагають сплати грошових коштів, або витрачання інших 

активів – це? 

413 Графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик 

візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат – це? 

414 Витрати, які не можуть бути віднесені до певного виду витрат економічно 

можливим шляхом – це? 

415 Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції? 

416 За місцем виявлення браку, брак поділяється на? 

417 Чи включається вартість виправного браку до собівартості 

продукції(товарів,робіт,послуг)? 

 

418 Яка база розподілу  загальновиробничих витрат доцільно використовувати 

на виробництві де переважає ручна праця? 

419 Продукти що мають відносно високу вартість продажу та не можуть бути 
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окремо ідентифіковані? 

420 Витрати одного технологічного процесу в результаті якого виготовляється 

кілька продуктів, тобто це сукупність витрат, які несе підприємство до точки 

розподілу? 

421 Запас міцності – це? 

422 Точку беззбитковості в натуральних одиницях, можна розрахувати за 

допомогою наступного рівняння? 

423 Об’єкт обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат 

і калькулювання? 

424 Залежно від цілей порівняння бюджети поділяються на? 

425 Підрозділ підприємства, керівник якого несе особисту відповідальність за 

доходи, витрати і використання прибутку, називають центром? 

426 Бюджет, який не належить до операційних? 

427 Із даного переліку змінними є витрати? 

428 Суб’єктами бюджетування можуть бути? 

429 Підходами до процесу бюджетування є? 

430 Форма внутрішнього документу, в якому проводиться калькулювання та 

подаються його результати? 

431 Витрати, на здійснення діяльності, що споживається кількома виробничими і 

обслуговуючими підрозділами, це? 

432 Постійні розподілені загальновиробничі витрати включаються до? 

 

433 Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до? 

 

434 Основні витрати – це? 

435 Метод калькулювання, що застосовується на підприємствах з однорідною по 

вихідній сировині і характеру технології масовою продукцією, яка 

виготовляється в ряді послідовних процесів, кожний з яких (або група яких) 

складає окремий самостійний переділ (фазу, стадію) виробництва? 

436 Вартість зовнішнього браку? 

 

437 Графік беззбитковості це? 

 

438 Бюджетування – це? 

 

439 Процес бюджетування починається із складання? 

 

440 Основною метою обліку нормативних витрат є? 

 

441 До груп калькуляційних одиниць не належать? 

 

442 Брак за причиною його виникнення може бути? 
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443 Якого методу розподілу витрат обслуговуючих підрозділів між 

виробничими підрозділами не виділяють? 

444 Документом, що містить базову інформацію для планування прямих 

матеріальних витрат, прямих витрат, прямих витрат на оплату праці та 

виробничих накладних витрат, є? 

445 Бюджет, що є базовим для розрахунку кількості матеріалів, які необхідно 

закупити, є? 

Звітність підприємств 

446 В який термін повинні подати річну фінансову звітність суб’єкти малого 

підприємництва до органів статистики? 

447 Витрати (дохід) із податку на прибуток розраховуються за формулою? 

448 Витрати з податку на прибуток у р. 2300 форми № 2 “Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)”? 

449 Географічний сегмент? 

450 Господарський сегмент? 

451 До нерозподілених витрат у формі № 6 «Інформація за сегментами» 

включаються? 

452 До нерозподілених доходів у формі №6 «Інформація за сегментами» 

включаються? 

453 Залежно від сутності ризиків та організаційної структури підприємства, 

географічний сегмент поділяється на такі сегменти? 

454 Звітні сегменти за характером впливу на фінансові результати звичайної 

діяльності поділяються на? 

455 Згідно з яким нормативним документом встановлено строки подання річної 

фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва? 

456 Згідно з яким документом виправлення помилок потребує повторного 

відображення порівняльної інформації у фінансовій звітності за минулі 

періоди? 

457 Критерії достовірності інформації затверджено? 

458 Подання фінансової звітності до податкових органів передбачено для? 

459 Подання фінансової звітності до податкових органів передбачено? 

460 Списання залишків відстрочених податкових активів, що обліковувалися на 

початок періоду, відображається кореспонденцією рахунків7 

461 Списання залишків відстрочених податкових зобов’язань, що 

обліковувалися на початок періоду, відображається кореспонденцією 

рахунків? 

462 Суб’єкти малого підприємництва подають фінансову звітність? 

463 Внутрішньогрупове сальдо включає в себе?  

464 Якщо на кінець періоду дебетове сальдо рахунку 17 більше, ніж кредитове 

сальдо рахунку 54, то різниця відображається в рядку? 

465 Якщо на кінець періоду дебетове сальдо рахунку 17 менше, ніж кредитове 



35 

сальдо рахунку 54, то різниця відображається в рядку? 

466 Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, 

називається? 

467 Доречність інформації характеризується? 

468 До якісних характеристик фінансової звітності не належить? 

469 Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період, називається? 

470 Статті форм фінансової звітності, по яких відсутні числові значення активів, 

пасивів, фінансових результатів відображаються таким чином? 

471 Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є? 

472 Які статті в балансі наводяться в дужках? 

473 Методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства. Це принцип? 

474 Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом 

опису? 

475 Які існують якісні характеристики фінансової звітності згідно НПСБО – 1 ? 

476 У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» 

відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, 

послуг за вирахуванням? 

477 Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам 

порівнювати? 

478 У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість 

незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи 

на? 

479 У статті «Надходження від реалізації продукції» відображаються грошові 

надходження від? 

480 У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться суми? 

481 Під час складання фінансових звітів підприємства можуть не наводити 

статей, які передбачені у формах фінансової звітності, затверджених 

національними положеннями (стандартами), у разі якщо за ними відсутня 

інформація до розкриття? 

482 Додатковими статтями активу Балансу не є? 

483 У статті «Адміністративні витрати» відображаються? 

484 Не включаються до звіту про рух грошових коштів? 

485 Яке з наведених тверджень є хибним: 

486 Які з перелічених статей Балансу не наводяться в дужках? 

487 У якій статті Звіту про фінансові результати відображається дохід від 

реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць 

та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не 
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пов’язані з операційною діяльністю підприємства? 

488 Надходження від реалізації необоротних активів у Звіті про рух грошових 

коштів відображається? 

489 У статтях розділу «Вилучення капіталу» Звіту про власний капітал 

наводяться дані про? 

490 Фінансова звітність складається з? 

491 На яку дату складається баланс підприємства? 

492 Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, 

складається? 

493 Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність? 

494 Принцип послідовності передбачає? 

495 Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 

складають? 

496 Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка? 

497 Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів 

фінансової звітності називається? 

498 Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим 

Національним положенням (стандартом) № 1 називається? 

499 Звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з 

початку звітного року називається? 

500 Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності ” критеріями визнання статей 

звітності є? 

501 Яким П(С)БО регулюється складання звітності суб’єктами малого 

підприємництва? 

502 Що означає принцип безперервності? 

503 За який період підприємство складає проміжну фінансову звітність? 

504 Стаття “Грошові кошти” містить? 

505 Відповідно до Національного положення (стандарту) 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» прибуток ‒ це? 

506 Відповідно до Національного положення (стандарту) 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» сукупний дохід ‒ це? 

507 У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про? 

508 Що з наведеного не є принципом бухгалтерського обліку? 

509 Підсумок активів балансу повинен дорівнювати? 

510 Грошові документи відображаються у Балансі в статті? 

511 Запаси в балансі відображаються за наступною з двох оцінок? 

512 Принцип, за яким витрати визначаються у Звіті про фінансові результати на 

основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами, – це принцип? 

513 Власний капітал – це? 

514 Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів полягає у? 

515 Прямий метод складання звіту про рух грошових коштів полягає у? 
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516 До активу балансу належить розділ? 

517 Основні засоби і нематеріальні активи наведені у балансі трьома позиціями? 

518 У статті “Чистий дохід від реалізації продукції” відображається? 

519 Розділ IV Звіту про фінансові результати заповнюється? 

520 Негрошові операції: 

521 Дані рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку відображається у 

ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” наступним чином? 

522 Грошові кошти, розміщені на депозитах до запитання, відображаються у 

звітності таким чином? 

523 Будівля, яка утримується для здачі в операційну оренду відображається у 

фінансовій звітності з розкриттям наступних показників? 

524 Якщо в бухгалтерському обліку рахується заборгованість:  

- перед підзвітною особою 1 – 1000 грн. (кредитове сальдо рах. 372) 

- підзвітної особи 2 перед підприємством – 2000 грн. (дебетове сальдо 

рах. 372). 

В формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» це буде відображено 

наступним чином? 

525 В бухгалтерському обліку рахується:  

- кредиторська заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість 

– 11000 грн. (дебетове сальдо рах. 641(ПДВ)) 

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на 

прибуток – 12000 грн. (дебетове сальдо рах. 641(ПнП)). 

В формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» це буде відображено 

наступним чином? 

526 Якщо на підприємстві обліковується фінансові інвестиції в облігації строком 

на 3 роки, вони відображаються в балансі у складі? 

527 Інвестиції в привілейовані акції, які утримуються для отримання дивідендів, 

відображаються в балансі у складі? 

528 Доходи, отримані у вигляді дивідендів за привілейованими акціями, 

відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» у складі? 

529 Доходи, отримані від надання основних засобів в операційну оренду 

(неосновна діяльність), відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)» у складі? 

530 Доходи, отримані від надання основних засобів в операційну оренду 

(основна діяльність), відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)» у складі? 

531 Забезпечення на виплату відпусток відображаються у формі № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)» у розділі? 

532 Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги розкривається в 

балансі у сумі? 

Аудит 
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533 Сутність аудиту полягає у? 

 

534 Аудитор? 

 

535 Термін “аудит” у перекладі з латинської означає? 

 

536 Головна мета аудиту? 

 

537 Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи? 

 

538 Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи  аудиту? 

 

539 Коли незалежність аудитора не є порушеною? 

 

540 Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право? 

 

541 Чи має право аудитор одержувати інформацію, яка не відноситься  до 

звітного періоду? 

 

542 При залученні стороннього експерта аудитор повинен? 

 

543 Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право? 

 

544 До іспиту на сертифікат аудитора не допускаються особи, які? 

 

545 Обов’язковому аудиту підлягають? 

 

546 Ревізія відрізняється від аудиту тим, що? 

 

547 Загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є 

аудиторами, у статутному капіталі? 

548 Послуги з підготовки усних і письмових консультацій з різних питань 

називаються? 

  

549 Основним методом перевірки ефективності використання основних засобів 

є? 

 

550 Аудиторська діяльність? 

 

551 Права аудиторів? 

552 Обов’язки аудитора? 

553 Аудиторська фірма може здійснювати свою діяльність? 
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554 Аудиторські фірми мають право займатися? 

 

555 Термін дії сертифікату аудитора становить? 

 

556 Наявність нефундаментальної незгоди веде до? 

 

557 Аудиторський висновок-? 

 

558 Підсумкова документація аудитора? 

 

559 Документальне оформлення аудиту включає? 

 

560  Міжнародні стандарти аудиту? 

 

561  За підготовку і надання фінансової інформації перспективного характеру 

відповідальність покладено на? 

562 Наявність фундаментальної невпевненості веде до? 

 

563 Аудитор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у разі? 

 

564 Останньою стадією аудиту є? 

 

565 Зустрічну перевірку відвантаження продукції та розрахунків з покупцями 

застосовують для? 

 

 

566 Необхідність виникнення аудиту обумовлена? 

 

 

 

567 Який прийом слід використовувати для перевірки своєчасності і повноти 

оприбуткування в касу готівки (невикористаних підзвітних сум) від 

підзвітних осіб? 

 

568 Аудит, що передбачає підтвердження статей звітності на підставі певної 

частини документів, що відбираються на підставі науково-обґрунтованої 

схеми, називається? 

569 Коли аудитор передає частину своєї роботи іншим фахівцям або 

використовує роботу, виконану іншими аудиторами, то це? 
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570 За яких обставин аудитор України не має права видати безумовно 

позитивний висновок? 

 

571 На якій стадії здійснюється укладання договору на проведення аудиту? 

572 Аудиторський доказ  – це? 

 

573 ПАТ “Інтерстиль” звернулося з проханням провести аудиторську 

перевірку бухгалтерської звітності до аудитора Сидоренка С.А., який є 

акціонером цього товариства. Які дії аудитора будуть законними? 

574 Етап перевірки фінансової звітності за формою здійснюється в наступній 

послідовності? 

 

 

575 Предметом аудиту є? 

 

 

576 Методи аудиторської діяльності поділяються на? 

 

577 Перевіряючи накладні, за якими оформлена здача цукру ТЗОВ “ППЦ” до 

ПАТ “Олеся”, аудитор звернув увагу, що перша цифра в числі кількості 

зданого цукру записана пастою іншого відтінку, ніж дві останні цифри, також 

аудитор зауважив, що відсутній підпис в накладній особи, що приймала 

цукор. Такі порушення встановлені аудитором за допомогою? 

578 Вибіркова перевірка? 

 

579 Загальна методика перевірки фінансової звітності реалізується через 

наступні послідовні етапи аудиту? 

 

580 Згідно з законом України “Про аудиторську діяльність” Спілка аудиторів 

України має право? 

 

 

581 Помічники аудитора під його керівництвом перевіряли достовірність 

показників річної бухгалтерської звітності. За аудиторський висновок 

відповідає? 

582 В Україні право затверджувати стандарти аудиту надано? 

 

583 Складовою частиною методики аудиту є? 

 

584 Який прийом використовує аудитор для перевірки своєчасності і повноти 
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оприбуткування готівки, отриманої з поточного рахунку у касу 

підприємства? 

585 Робочі документи аудитора? 

 

586 Обрати правильне твердження? 

 

587 Аудит – це? 

 

588 Метою аудиту є? 

 

589 Під час планування аудиту складаються такі документи? 

 

590 Стадії аудиту містять? 

 

591 Інформація, яку одержує аудитор про систему внутрішнього контролю на 

підприємстві, впливає на? 

592 Перевіряючи платіжну відомість ПАТ “Ампас” за серпень 20хх року, 

аудитор помітив завищений підсумок до видачі грошових коштів. Сума до 

видачі (загальна) перевищувала загальний підрахований підсумок на 

151 грн. При виявленні даних розбіжностей аудитор застосовував? 

593 Що не входить до завдань аудиту? 

 

594 Аудитор на етапі попереднього планування? 

 

595 Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється аудиторською 

фірмою з урахуванням забезпечення вимог? 

596 Записи, за допомогою яких аудитор фіксує застосовані прийоми перевірки, 

отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час 

проведення аудиту, називають? 

597 У договорі на проведення аудиту сторони на вимогу аудиторської фірми 

зафіксували наступний пункт: “аудитор і аудиторська фірма несуть 

матеріальну відповідальність за достовірність аудиторського висновку”. 

Оцініть ситуацію? 

598 Аудитор під час проведення перевірки за договором, укладеним з радою 

директорів фірми, встановив, що керівник і головний бухгалтер 

привласнили велику суму грошей. Якими повинні бути його подальші дії? 

599 Принцип об’єктивності означає? 

 

600 Під достовірністю фінансової звітності розуміють? 
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601 Причини видачі умовно-позитивного аудиторського висновку? 

 

602 Виконані роботи і результати аудиту? 

 

603 До спеціальних методів та прийомів, що використовуються в аудиті 

відносяться? 

 

604 Аудиторська палата України? 

 

 

605 Загальна кількість членів АПУ становить? 

 

606 Яким органом здійснюється сертифікація аудиторів? 

 

 

607 Який орган має право припинити чинність сертифікату аудитора? 

 

 

608 Принцип професійної поведінки передбачає, що аудитор повинен? 

 

609 Право на отримання сертифікату аудитора мають: 

 

610 До прийомів документального контролю, що використовуються під час 

аудиту, відносять: 

 

611 Метою проведення інвентаризації під час аудиту є: 

 

 

 

612 Сертифікація це? 

613 Ознака підробки документа - складання документа з порушенням 

встановленої форми? 

614 При створенні аудиторської фірми та в організації її діяльності необхідно 

врахувати вимоги Закону України «Про аудиторську діяльність», а саме: 

615 З метою забезпечення високої якості надання аудиторських послуг, 

забороняється проведення аудиту: 

616 Підтримання професійних знань та навичків на рівні, потрібному для 

забезпечення отримання клієнтом компетентних та професійних послуг, що 

базуються на сучасних тенденціях практики, законодавстві та методиках, це 

принцип професійної етики, а саме: 

617 Основний спосіб організації здійснення аудиту: 

618 Лист-зобовязання повинен містити такі питання: 
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619 Ефективність організації системи внутрішнього контролю зумовлена 

виконанням наступних завдань: 

2-й рівень складності 

620 Визначте склад перерахованих об’єктів бухгалтерського обліку? 

а. Основні засоби  

б. нематеріальні активи 

в. Виробничі запаси 

г. Малоцінні швидкозношувані предмети 

1. Степлер канцелярський 

2. Будівлі та споруди 

3. Паливо 

4. Комп’ютерна програма 

5. Автомобіль  

6. Борошно в пекарні  

621 Підберіть до операцій з нарахування заробітної плати відповідну 

кореспонденцію рахунків?  

а. Нараховано заробітну плату директору 

б. Нараховано заробітну плату продавцю 

в. Нараховано заробітну плату начальнику багатофункціонального цеху 

г. Нараховано заробітну плату робітнику цеху 

1. Д 23 К 66 

2. Д 66 К 23 

3. Д 92 К 66 

4. Д 91 К 66 

5. Д 66 К 92 

6. Д 93 К 66 

7. Д 66 К 93 

8. Д 66 К 91 

622 Визначте склад перерахованих об’єктів бухгалтерського обліку? 

а. Власний капітал 

б. Зобов’язання 

в. Дебіторська заборгованість 

Г. Витрати 

1. Розрахунки з бюджетом 

2.Собівартість реалізованої продукції 

3. Позики банку 

4. Розрахунки з покупцями 

5. Розрахунки з підзвітними особами 

6. Прибуток 

7. Зареєстрований капітал 

623 Визначте приналежність рахунку до відповідного класу плану рахунків? 

а. 1 клас 
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б. 4 клас 

в. 6 клас 

г. 9 клас  

1. Зареєстрований капітал 

2. Довгострокова дебіторська заборгованість 

3. Адміністративні витрати 

4. Розрахунки з бюджетом 

5. Основні засоби 

6. Прибуток 

7. Розрахунки з постачальниками 

8. Витрати на збут 

624 Визначте первинний документ, яким оформлюється господарська операція? 

а. ПКО 

б. Виписка банку 

в. ВКО 

1.Одержано готівку з банку касиром 

2. Видано кошти на відрядження підзвітній особі 

3. Внесено батьками плату за дитячий садок в касу 

4. Одержано на рахунок позику банку 

5. Перераховано постачальнику кошти з поточного рахунку 

6. Одержано від підзвітної особи в касу залишок виданого авансу 

625 Співставте зміст операції з відображенням податків та зборів в 

бухгалтерському обліку? 

а. Нараховано податок на прибуток 

б. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 

в. Нараховано єдиний соціальний внесок 

1. Д 641 К 631 

2. Д 98 К 641 

3. Д 92 К 65 

4. Д 701 К 641 

5. Д 92 К 641 

6. Д 948 К 62 

626 До зазначеної характеристики підберіть вимірники бухгалтерського обліку? 

а. Визначення кількості витраченої праці 

б. Узагальнене відображення засобів підприємства, джерел утворення, 

процесів і результатів діяльності 

в. Визначення кількості одиниць в приведених величинах 

г. Одержання відомостей про господарські засоби і процеси в їх 

натуральному вираженні 

1. Умовно-натуральний 

2. Кількісний 

3. Трудовий  
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4. Літровий 

5. Натуральний  

6. Грошовий 

627 Підберіть відповідну кореспонденцію рахунків до операцій з нарахування 

амортизації? 

а. Нараховано амортизацію на конвеєрну лінію з виробництва хліба 
б. Нараховано амортизацію на холодильники в роздрібному магазині 

в. Нараховано амортизацію на комп’ютери в бухгалтерії 
1. Д 23 К 13 

2. Д 10 К 13 

3. Д 93 К 13 
4. Д 91 К 13 

5. Д 92 К 13 

6. Д 94 К 13 

628 Визначте порядок документування на різних етапах бухгалтерського обліку? 

а. Первинний документ 

б. Форма звітності 

в. Обліковий регістр 

г. Зведений документ 

1. Касова книга 

2. ПКО 

3. Баланс (звіт про фінансовий стан) 

4. Податкова накладна 

5. Журнал 1 

6. Звіт про сукупний дохід 

7. Виписка банку 

8. Відомість 1 

629 Підберіть назву до зазначеного Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку? 

а. П(С)БО 16 

б. П(С)БО 7 

в. П(С)БО 9 

г. НП(С)БО 1 

1. Загальні вимоги до фінансової звітності 

2.Запаси 

3. Нематеріальні активи 

4. Доходи 

5. Основні засоби 

6. Дебіторська заборгованість 

7. Витрати 

630 Узгодьте між собою відповідні елементи бухгалтерського обліку як науки? 

а. Принцип 
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б. Елемент методу 

в. Функція 

г. Об’єкт  

1. Контроль 

2. Автономність 

3. Актив 

4. Калькулювання 

5. Єдиного грошового вимірника 

6. Зобов’язання 

7. Подвійний запис 

631 Підберіть значення для символів, наведених на гербі бухгалтерів? 

а. Ваги 

б. Крива Бернулі 

в. Сонце 

1. Бухгалтерський облік осяює господарську діяльність 

2. Бухгалтерський облік буде існувати вічно 

3. Баланс 

632 Підберіть характеристику складовим рахунку «Резервний капітал»? 

а. Початкове сальдо 

б. Дебетовий оборот 

в. Кредитовий оборот 

г. Кінцеве сальдо 

1. Сума операцій зі збільшення розміру резервного капіталу  

2. Сума операцій з використання резервного капіталу 

3. Розмір резервного капіталу на кінець звітного періоду 

4. Розмір резервного капіталу на початок звітного періоду 

5. Сума операцій зі збільшення розміру резервного капіталу та резервного 

капіталу на початок звітного періоду 

6. Сума операцій з використання резервного капіталу та резервного капіталу 

на початок звітного періоду 

633 Підберіть значення для показника? 

a. Відносний показник, який характеризує питому вагу окремих частин в 

загальному обсязі сукупності 

б. Відносний показник, який характеризує зміну явища в часі 

в. Відносний показник, який характеризує ступінь виконання встановленого 

планового завдання 

1. Планового завдання 

2. Ефективності  

3. Динаміки 

4. Структури 

5. Порівняння 

6. Координації 
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7. Виконання плану 

8. Інтенсивності 

634 Підберіть значення для визначення поняття порівняльний аналіз? 

a. Вид порівняльного аналізу, який використовується для визначення 

абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних 

показників від базового (прогнозного, минулого періоду, середнього рівня 

тощо) 

б. Вид порівняльного аналізу, який проводиться шляхом зіставлення 

результатів діяльності декількох суб’єктів господарювання за широким 

набором показників, може використовуватися для визначення рейтингу 

кожного підприємства в сукупності підприємств 

в. Вид порівняльного аналізу, який використовується при вивченні структури 

економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги частини до 

цілого, співвідношення частин цілого між собою, а також вплив факторів на 

рівень результативних показників  

1. Одновимірний 

2. Багатовимірний  

3. Трендовий 

4. Вертикальний 

5. Горизонтальний 

6. Діагностичний 

635 Підберіть значення для визначення виду факторної моделі? 

a. Факторна модель, яка використовуються у тих випадках, якщо результативний 

показник є алгебраїчною сумою декількох факторних ознак 

б. Факторна модель, яка застосовується, якщо результативний показник є 

добутком декількох факторів 

в. Факторна модель, яка застосовується, якщо результативний показник 

отримують діленням одного факторного показника на величину іншого 

1. Мультиплікативна 

2. Адитивна 

3. Комбінована 

4. Стохастична 

5. Прямопропорційна 

6. Кратна  

7. Функціональна 

636 Підберіть значення для визначення виду аналізу? 

a. Вид аналізу, який проводиться до початку будь-яких господарських 

операцій і пов’язаний з прогнозуванням, перспективним і поточним 

плануванням, з вибором і обґрунтуванням варіантів управлінських рішень. 

б. Вид аналізу, який виступає системою щоденного спостереження й оцінки 

відхилень фактичного стану досліджуваного об’єкта від регламентованих 

показників, виявлення причин і відповідальних осіб з метою швидкого 
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втручання у необхідних випадках для забезпечення безперервного та 

ефективного функціонування суб’єкта господарювання 

в. Вид аналізу, який полягає у системному комплексному дослідженні 

результатів господарської діяльності підприємства, стану та розвитку 

економічних об’єктів за певний аналітичний період (рік, квартал, місяць 

тощо) 

1. Оперативний 

2. Внутрішній 

3. Техніко-економічний 

4. Діагностичний 

5. Перспективний 

6. Вибірковий 

7. Факторний 

8. Ретроспективний 

637 Підберіть значення для визначення методу економічного аналізу? 

a. Рух думки від загального до одиничного, сходження від абстрактного до 

конкретного 

б. Спосіб пізнання, який передбачає заміну реального процесу 

конструкцією, яка відтворює основні, найістотніші риси процесу, 

абстрагуючись від другорядних 

в. Уявне поєднання частин явища, пізнання його як єдиного цілого 

1. Індукція 

2. Дедукція 

3. Абстрагування 

4. Аргументація 

5. Моделювання 

6. Синтез 

7. Аналогія 

8. Аналіз 

638 Підберіть значення для визначення функції економічного аналізу? 

a. Функція аналізу господарської діяльності, яка передбачає визначення 

відповідності стану економічної системи її цільовим параметрам 

функціонування та потенційним можливостям 

б. Функція аналізу господарської діяльності, яка передбачає встановлення 

причинно-наслідкових змін економічної системи у кількісному та якісному 

вимірюванні впливу факторів на цю зміну та розвиток 

в. Функція аналізу господарської діяльності, яка передбачає виявлення 

невикористаних резервів і потенційних можливостей зміни та розвитку 

економічної системи, обґрунтування механізмів їх мобілізації 

1. Наукова  

2. Оціночна 

3. Економічна 
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4. Діагностична 

5. Комплексна 

6. Пошукова 

639 Підберіть значення для визначення виду економічного аналізу в залежності 

від суб’єктів його проведення? 

a. Проводять технічні служби підприємства; об’єктом є технічні процеси, що 

використовуються для виробництва продукції із заданими властивостями та 

пов’язані з цим матеріальні, трудові й фінансові витрати 

б. Здійснюється дослідження можливостей подальшого соціально-

економічного розвитку колективів, підвищення трудової мотивації та її 

впливу на економіку підприємства  

в. Досліджується взаємодія екологічних та економічних процесів, пов’язаних 

зі збереженням і покращанням навколишнього середовища та витратами на 

екологію 

1. Перспективний аналіз  

2. Соціально-економічний аналіз 

3. Внутрішній аналіз 

4. Техніко-економічний аналіз 

5. Маркетинговий  аналіз 

6. Економіко-екологічний аналіз 

7. Оперативний аналіз 

8. Діагностичний аналіз 

640 Підберіть значення для визначення виду економічного аналізу? 

a. Полягає у вивченні взаємозв’язку та співвідношення витрат, обсягу і 

прибутку, у розподілі витрат на постійні та змінні 

б. Базується на функціях, які виконує об’єкт, та зорієнтований на оптимальні 

методи їх реалізації на всіх стадіях життєвого циклу виробу. Об’єктом 

дослідження виступають функції (споживчі властивості) виробів і обумовлені 

ними вартості. 

в. Спрямований на виявлення величини впливу факторів на приріст і рівень 

результативних показників 

1. Оперативний аналіз 

2. CVP-аналіз 

3. Маркетинговий  аналіз 

4. Функціонально-вартісний аналіз 

5. Факторний аналіз 

6. Внутрішній аналіз 

7. Зовнішній аналіз 

8. Порівняльний аналіз 

641 Підберіть значення для визначення виду факторного аналізу? 

a. Факторний аналіз, який використовується при дослідженні впливу факторів 

на результативні показники на відповідну дату 
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б. Факторний аналіз, який проводиться для виміру впливу факторів, зв’язок 

яких з результативним показником є ймовірним і кореляційним (неповним) 

в. Факторний аналіз, який здійснюється для дослідження впливу факторів, 

зв’язок яких з результативним показником є функціональним (повним), 

тобто результативний показник може бути представлений у вигляді 

математичної залежності показників, що є факторами детермінованої моделі 

1. Прямий 

2. Статичний 

3. Динамічний 

4. Ретроспективний 

5. Детермінований 

6. Перспективний 

7. Стохастичний 

8. Зворотний 

642 Підберіть значення показників для оцінки оборотних активів підприємства? 

a. Показник, який характеризує швидкість обертання оборотних активів у 

днях 

б. Показник, який розраховується як відношення величини матеріальних 

витрат до обсягу валової продукції 

в. Показник, який розраховується як відношення чистого доходу до 

середньорічної вартості оборотних засобів 

1. Матеріаломісткість 

2. Фондомісткість 

3. Коефіцієнт оборотності активів 

4. Тривалість одного обороту оборотних активів  

5. Тривалість одного обороту активів 

6. Коефіцієнт оборотності запасів 

7. Коефіцієнт оборотності оборотних активів  

8. Матеріаловіддача 

643 Підберіть значення для визначення показника економічного аналізу? 

a. Показник динаміки, який показує скільки відсотків становить показник, що 

аналізується, щодо базисного, прийнятого за 100 %. 

б. Показник динаміки, який показує на скільки відсотків один рівень 

динамічного ряду більший (або менший) базового рівня 

в. Показник динаміки, який розраховується як різниця між двома рівнями 

динамічного ряду 

1. Темп приросту 

2. Абсолютне значення 1 % приросту 

3. Середній темп зростання 

4. Абсолютний приріст 

5. Темп зростання 

6. Середній абсолютний приріст 
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644 Підберіть значення для визначення показника? 

a. Відносна величина, яка характеризує ступінь розповсюдження, розвитку 

явища у відповідному середовищі 

б. Відносна величина, яка характеризує зміни показників у часі та показує, у 

скільки разів збільшився (або зменшився) рівень показника в порівнянні з 

будь-яким попереднім періодом 

в. Відносна величина, яка показує співвідношення ефекту з ресурсами або 

витратами 

1. Порівняння  

2. Інтенсивності 

3. Координації 

4. Структури 

5. Динаміки 

6. Виконання плану 

7. Ефективності 

8. Планового завдання 

645 Підберіть значення для визначення прийома економічного аналізу ? 

a. Використовується для характеристики частки (питомої ваги) складових 

частин цілого в їх загальному підсумку 

б. Застосовують у тих випадках, коли декілька однорідних показників 

пов’язані між собою і за допомогою їх рівноваги можна визначити значення 

одного показника при відомих значеннях  інших або перевірити їх 

взаємозв’язок 

в. Використовується при аналізі змін показників, які відносяться до різних 

періодів або моментів часу 

1. Прийом обчислення індексів 

2. Прийом балансового узагальнення 

3. Прийом групування 

4. Прийом визначення структури 

5. Прийом обчислення середніх величин 

6. Прийом зведення 

646 Ідентифікувати складові амортизації основних засобів? 
а. Амортизаційна вартість 
б. Строк корисного використання 
в. Ліквідаційна вартість 
1. Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням 
їх ліквідаційної вартості 
2. Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть 
використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено 
(виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт , послуг).  
3. Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує 
отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення 
строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 
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пов'язаних з продажем (ліквідацією) 

4. Різниця між їх первісною вартістю і сумою нарахованого зносу. 

5. Будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла у зв’язку з 

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі, якщо ця 

заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не 

забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією 

6. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її 

погашення боржником 

7. Історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних 

активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 

сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних 

засобів або нематеріальних активів. 

8. Вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час 

647 Ідентифікувати види рахунків в банках та їх характеристика? 

а. Поточний  

б. Валютний 

в. Депозитний 

1. Це рахунок, який відкривається в комерційному банку для зберігання 

іноземної валюти і здійснення всіх видів банківських операцій 

2. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для 

зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на 

встановлений строк та під визначений процент (доход) відповідно до умов 

договору 
3. Відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх 
відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення 
усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства 
України 

4. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її 

погашення боржником 

5. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для 

зберігання грошей 

6. Поєднання поточного рахунку та традиційного депозитного рахунку. 

7. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для 

переказу готівки 

8. Рахунок, що відкривається підприємством банку-клієнту на бездоговірній 

основі 

648 Ідентифікувати види дебіторської заборгованості підприємства?  

а Нормальна 

б. Сумнівна 

в. Безнадійна 

1. Будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла у зв’язку з 

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі, якщо ця 

заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не 
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забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією 

2. Борги, за якими минув встановлений термін позовної давності, а також ті 

борги, за якими відповідно до цивільного законодавства зобов’язання 

припинене внаслідок неможливості його виконання, на підставі акту 

державного органу або ліквідації організації 

3. Борги, належні підприємству до сплати, від юридичних або фізичних осіб 

у результаті господарських взаємовідносин з ними 

4. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її 

погашення боржником 

5. Додаткова заборгованість підприємства, що виникає при здійсненні 

операцій 

6. Довгострокова дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість 

її погашення боржником 

7. Заборгованість, за якими продовжується встановлений термін позовної 

давності, а також ті борги, за якими відповідно до цивільного законодавства 

зобов’язання припинене внаслідок неможливості його виконання, на 

підставі акту державного органу або ліквідації організації  

8. Будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла у зв’язку 

з реалізацією товарів. 

649 Ідентифікувати суб’єктів здійснення безготівкових розрахунків? 

а. Аваліст 

б. Трасант 

в. Трасат 

1. Юридична або фізична особа, яка гарантує оплату векселя 

2. Особа, що зобов’язується викупити дебіторську заборгованість  

3. Платник за векселем 

4. Фізична особа, що засвідчує право підпису 

5. Забезпечення, надане трасантом 

6. юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності 

7. Особа, яка видала переказний вексель 

8. Особа, яка має сплатити за переказним векселем 

650 Характеристика браку, що виник під час виробничої діяльності? 

а. Внутрішній 

б. Виправний 

в. Остаточний 

1. Брак, допущений з вини працівників, через порушення якісних 

характеристик сировини, у результаті порушення технологічного процесу 

або роботи обладнання та інших незапланових обставин  

2. Брак, який технічно неможливо або економічно недоцільно виправити  

3. Брак, виявлений у процесі виробництва 

4. Брак, який можна усунути після відповідної доробки  

5. Брак, який доцільно виправити  
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6. Вид браку, який виникає при технічних несправностях 

7. Брак, який не можна усунути після відповідної доробки 

8. Брак, який можна усунути після купівлі новітніх технологій 

651 Принципи бухгалтерського обліку та їх характеристика? 

а. Періодичності 

б. Безперервності 

в. Обачності 

1. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати далі  

2. Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з 

юридичної форми 

3. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з 

метою складання фінансової звітності 

4. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її 

власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не 

повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства 

5. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її 

власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не 

повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства 

6. вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у 

його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці 

7. застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов'язань та  

витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства 

8. фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі 

652 Ідентифікуйте методи нарахування амортизації? 

а. Прямолінійний метод 

б. Виробничий метод 

в. Зменшення залишкової вартості 

1. Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 

амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів  

2. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка 

амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.  

3. Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного 

обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. 

4. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 

об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку 

нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

5. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 

об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку 
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нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється 

відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється 

6. Річна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного 

обсягу продукції (робіт, послуГ. та виробничої ставки амортизації. 

7. Місячна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 

амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів  

8. Місячна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 

об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку 

нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

653 Витрати діяльності та їх 

характеристика? 

а. Витрати, які пов’язані безпосередньо з виробництвом і можуть бути 

віднесені на конкретний виріб і розподілені на підставі техніко-економічних 

розрахунків 

б. Витрати, які не можна прямо віднести на конкретні вироби. 

в. Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. 

1. Прямі витрати 

2. Непрямі витрати 

3. Маржинальні витрати 

4. Постійні витрати 

5.. Змінні витрати 

6. Альтернативні витрати 

7. Розподілені загальновиробничі витрати 

8. Нерозподілені загальновиробничі витрати 

654 Процес реалізації продукції включає господарські операції з виникнення 

доходу, які відображаються в обліку таким чином: 

a. Відвантажено продукцію покупцю 

б. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції 

в. Відображено чистий дохід від реалізації продукції 

1. Д701 К641 

2. Д98 К641 

3. Д701 К79 

4. Д361 К701 

5. Д79 К441 

6. Д361 К702 

7. Д79 К901 

8. Д641 К701 

655 Ідентифікувати складову власного капіталу? 
a. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у 
товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності 
б. Сума дооцінки необоротних активів 
в. Вартість активів, безоплатно одержаних підприємством від фізичних або 
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юридичних осіб, інший додатковий капітал 

1. Зареєстрований капітал 

2. Капітал у дооцінках 

3. Додатковий капітал 

4. Резервний капітал 

5. Прибуток 

6. Збиток 

7. Вилучений капітал 

8. Неоплачений капітал  

656 Ідентифікувати відпустку працівника?  

a. надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством  

б. надається у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини, 

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей  

в. надається працівникам тривалістю не менш як  

24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 

укладення трудового договору  

1. Основна щорічна відпустка 

2. Відпустка без збереження заробітної плати 

3. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням 

4. Додаткова відпустка  за  роботу  із  шкідливими  та   важкими умовами 

праці 

5. Додаткова відпустка  за  особливий  характер  праці  

6. Соціальна відпустка 

7. Відрядження  

8. Творча відпустка 

657 Ідентифікувати види забезпечень майбутніх витрат і платежів? 

a. Формується для реалізації програми пенсійного забезпечення 

б. Формується для виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які 

підлягають  сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у 

якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких 

виплат у майбутньому 

в. Визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної 

плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової 

суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці 

1. Забезпечення виплат відпусток  

2. Додаткове пенсійне забезпечення 

3. Забезпечення гарантійних зобов’язань  

4. Забезпечення інших витрат і платежів 

5. Забезпечення призового фонду (резерв виплат) 

6. Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 

http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv/class-4/rahunok-47/subrahunok-471.htm
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7. Забезпечення матеріального заохочення 

8. Забезпечення відновлення земельних ділянок 

658 Ідентифікувати витрати діяльності підприємства? 

a. Загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та 

управління підприємством 

б. Витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

в. Витрати з обслуговування основного та допоміжного виробництва, 

управління виробництвом 

1. Виробничі витрати 

2. Загальновиробничі витрати 

3. Адміністративні витрати  

4. Витрати на збут 

5. Інші операційні втрати  

6. Фінансові витрати 

7. Постійні витрати  

8. Змінні витрати 

659 Визначити, які складові входять до кожного елементу витрат діяльності? 

a. Частина вартості необоротних активів для відшкодування їх зносу та 

відтворення 

б. Включають виплати за окладами й тарифами, премії та заохочення, 

компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу 

в. Матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг), затрат допоміжних (підсобних) виробництв, 

виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат 

1. Заробітна плата 

2. Сировина 

3. Амортизація необоротних активів  

4. отримані послуги зв’язку 

5. Передплачені періодичні видання 

6. Відсотки за кредит 

7. Суми нарахованих податків 

8. Реклама 

660 Встановити порядок визнання доходів? 

 a. Визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату 

б. Визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом 

відповідної угоди 

в. Визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг 

на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї 

операції 

1. Дивіденди 

2. Доходи, пов’язаний  з наданням послуг 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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3. Роялті 

4. Доходи, пов’язаний з реалізацією товарів 

5. Відсотки 

6. Доходи, пов’язаний з реалізацією продукції 

7. Емісійні доходи 

8. Доходи від участі в капіталі 

661 Процес безоплатної передачі основного засобу включає господарські 

операції з його списання, які відображаються в обліку таким чином: 

a. Списано залишкову вартість основного засобу 

б. Списано знос основного засобу 

в. Нараховано податкового зобов’язання з податку на додану вартість 

1. Д10 К13 

2. Д13 К10 

3. Д976 К10 

4. Д943 К10 

5. Д976 К641 

6. Д10 К641 

7. Д 976 К 13 

8. Д641 К977 

662 Визначити види витрат  до запропонованих характеристик 

а. Вичерпані 

б. Невичерпані 

в. Витрати на продукцію 

г. Витрати періоду 

д. Прямі витрати 

1. Витрати, що не включаються до собівартості продукції і розглядаються як 

витрати того періоду, в якому вони були понесені 

2. Витрати, що відносяться на собівартість конкретного виду продукції 

3. Збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної 

діяльності для отримання доходу у звітному періоді 

4. Витрати, пов’язані безпосередньо з виробництвом продукції або з 

придбанням товарів для реалізації 

5. Збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної 

діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутньому 

663 Який принцип управлінського обліку відповідає окресленим 

характеристикам? 

а. Методологічної незалежності 

б. Результативності 

в. Відповідальності 

г. Багатоваріантності 

д. Прийнятності та багаторазового використання 

1. Слід порівнювати доходи і витрати 
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2. Зафіксована інформація 1 раз використовується багато разів 

3. Необхідно самостійно обирати порядок ведення управлінського обліку 

4. За величину доходів і витрат несе відповідальність певна особа 

5. Обґрунтування та вибір найбільш ефективного варіанту 

664 Визначити поняття відповідно до запропонованої характеристики? 

а. Поведінка витрат 

б. Оцінка витрат 

в. Функція витрат 

г. Планування  

д. Бюджетування 

Характеристика: 

1. Математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора 

2. Характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства 

3. Процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його 

результатів у вигляді системи бюджетів 

4. Процес визначення поведінки витрат, тобто встановлення кількісного 

взаємозв’язку між витратами та різними чинниками на підставі дослідження 

минулої діяльності 

5. Процес визначення дій, які повинні бути виконанні в майбутньому 

665 Визначити види витрат згідно запропонованих характеристик? 

а. Основні 

б. Непрямі 

в. Накладні 

г. Релевантні 

д. Нерелевантні 

1. Витрати, які залежать від управлінського рішення 

2. Сукупність прямих витрат на виробництво продукції 

3. Витрати, які не залежать від управлінського рішення 

4. Витрати, що не можуть бути віднесені до певного об’єкту витрат 

5. Витрати, які не пов’язані з технологічним процесом виготовлення 

продукції , а утворюються під впливом певних умов роботи підприємства 

666 Які функції управлінського обліку відповідають зазначеним 

характеристикам? 

а. Інформаційна 

б. Комунікаційна 

в. Аналітична 

г. Прогнозна 

д. Контрольна 

1. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

2. Формування інформації 

3. Передбачення певних подій 

4. Перевірка за виконанням прийнятих рішень 
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5. Передача інформації 

667 Які методи вивчення поведінки витрат відповідають наступним 

характеристикам? 

а. Технологічний аналіз 

б. Метод вищої-нижчої точки 

в. Метод візуального пристосування 

г. Метод найменших квадратів 

д. Метод аналізу облікових даних 

1. Метод визначення функції витрат на основі розподілу витрат на змінні та 

постійні 

2. Системний аналіз функції діяльності для визначення технологічного 

взаємозв’язку між витратами ресурсів та результатом діяльності 

3. Передбачає побудову функції витрат на основі припущення, що змінні 

витрати – це різниця між загальними витратами при найвищому та 

найнижчому рівнях діяльності 

4. Графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик 

візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат 

5. Метод, який дає змогу розрахувати елементи функції витрат а і b так, що 

сума квадратів відстані від усіх точок сукупності, що вивчається, до лінії 

регресії є найменшою 

668 Визначити види витрат згідно запропонованих характеристик? 

а. Диференційні 

б. Змінні 

в. Постійні 

г. Напівзмінні 

д. Напівпостійні 

1. Витрати, які змінюються поступово при зміні обсягу виробництва 

2. Витрати, загальний розмір яких зростає або зменшується прямо 

пропорційно до зміни обсягів виробництва 

3. Різниця між витратами, які виникають при прийнятті альтернативних 

рішень 

4. Витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно до зміни обсягу 

діяльності 

5. Витрати, загальна величина яких залишається незмінною при зміні обсягу 

виробництва 

669 Визначити поняття згідно запропонованих характеристик? 

а. Калькулювання 

б. Собівартість 

в. Технологічна собівартість 

г. Виробнича собівартість 

д. Калькуляція 

1. Технологічна собівартість, збільшена на суму витрат, пов’язаних з 
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управлінням виробничими підрозділами, що випускають продукцію 

2. Собівартість, яка включає прямі витрати на робочому місці, характеризує 

рівень витрат на здійснення окремих технологічних операцій, виготовлення 

окремих деталей тощо 

3. Форма внутрішнього документу, в якій проводиться калькулювання та 

подаються його результати 

4. Процес узагальнення витрат усіх процесів господарської діяльності для 

вартісної оцінки активів з метою оперативного управління ними 

5. Грошове вираження витрат підприємства, пов’язане з виробництвом та 

збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг 

670 Визначити поняття згідно запропонованих характеристик? 

а. Об’єкт обліку виробничих витрат 

б. Об’єкт калькулювання 

в. Калькуляційна одиниця 

г. Супутня продукція 

д. Побічна продукція 

1. Продукція, виготовлена спільно з основною, в одному технологічному 

процесі, із однієї вихідної сировини і має незначну ціну реалізації 

2. Витрати на виробництво, що групуються за різними ознаками з метою 

визначення собівартості 

3. Продукція, що з’являється в процесі виробництва основної та має значну 

ціну реалізації 

4. Вироби, напівфабрикати, часткові продукти, роботи і послуги, 

собівартість яких повинна бути визначена 

5. Одиниця виміру, що застосовується при калькулюванні собівартості 

продукції 

671 Визначити види витрат згідно запропонованих характеристик? 

а. Дійсні 

б. Альтернативні 

в. Маржинальні 

г. Середні 

д. Контрольовані 

1. Загальні витрати на виробництво додаткової групи продукції, розподілені 

на загальну кількість одиниць продукції 

2. Витрати, які вимагають сплати грошових коштів або витрачання інших 

активів 

3. Витрати, які менеджер може контролювати та чинити на них вплив 

4. Вигода, яка втрачається коли вибір одного напряму дій вимагає 

відмовитись від альтернативного рішення 

5. Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції 

672 Визначити поняття згідно запропонованих характеристик? 

а. директ-костинг 
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б. Калькулювання за стадіями “життєвого циклу” 

в. Таргет-костинг 

г. Калькулювання за останньою операцією 

д. Калькулювання на основі діяльності 

1. Система обчислення собівартості на основі прямих змінних витрат 

2. Передбачає розрахунок собівартості виробу, виходячи з попередньо 

визначеної ціни реалізації 

3. Метод калькулювання, що передбачає спочатку групування накладних 

витрат за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами 

продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення 

цієї продукції 

4. Облік витрат на виробництво та калькулювання здійснюється не за 

стадіями виробництва продукції, а на основі рахунку “Готової продукції” 

5. Система дозволяє відображати витрати на науково-дослідні роботи, 

виробництво та збут протягом всього терміну “життя” продукції, робіт 

послуг – зародження, зростання, зрілості, спадання 

673 Визначити поняття згідно запропонованих характеристик? 

а. калькулювання на замовлення 

б. калькулювання за процесами 

в. калькулювання повних витрат 

г. калькулювання змінних витрат 

д. калькулювання на основі діяльності 

1. Система калькулювання продукції на основі обліку витрат за кожним 

індивідуальним виробом або за окремою партією виробів 

2. Метод калькулювання, який передбачає включення у собівартість 

продукції змінних і постійних виробничих витрат 

3. метод калькулювання, що передбачає спершу групування накладних 

витрат за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами 

продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення 

цієї продукції. 

4. Система калькулювання продукції на основі групування витрат у межах 

окремих процесів або стадій виробництва 

5. Метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості 

продукції лише змінних виробничих витрат 

674 Співставити функції бізнесу з факторами витрат: 

1. дослідження і розробка 

2. виробництво 

3. маркетинг 

4. доставка 

5. управління  

А. Кількість замовлень і кількість персоналу. 

Б. Кількість рекламних оголошень і кількість продавців, виручки 
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В. Кількість проектів, технічна складність проектів 

Г. Обсяг виробництва, кількість переналагодження обладнання, основна з/п 

Д. Кількість замовників, вага вантажів, відстань перевезення. 

675 Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” містить такі розділи? 

 a. ІІІ розділ активу ф. № 1 “Баланс” 

1. Необоротні активи 

б. ІІ розділ пасиву ф. № 1 “Баланс” 

2. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

в. ІV розділ пасиву ф. № 1 “Баланс” 

3. Оборотні активи 

4. Поточні зобов’язання та забезпечення 

5. Власний капітал 

6. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

7. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу та групами вибуття 

676 Рядки форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” містить розкриття 

інформації про наступні статті оборотних активів у такому порядку? 

a. р. 1165 “Гроші та їх еквіваленти” 

1. готівка у касі 

б. р. 1160 “Поточні фінансові інвестиції” 

2. кошти на рахунках у банку 

в. р. 1190 “Інші оборотні активи” 

3. кошти на депозитному рахунку (строк вкладу 9 міс.) 

4. грошові документи 

5. кошти в дорозі 

6. кошти на депозитному рахунку до запитання 

7. короткострокові векселі 

8. кошти на корпоративній платіжній карті 

677 Дебіторська заборгованість (за субрахунками) за розрахунками 

відображається у балансі наступним чином? 

a. р. 1130 “Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 

авансами” 

1. 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 

б. р. 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги” 

2. 371 “Розрахунки за виданими авансами” 

в. р. 1155 “Інша поточна дебіторська заборгованість” 

3. 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 

4. 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 

5. 374 “Розрахунки за претензіями” 

6. 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” 

7. 376 “Розрахунки за позиками членів кредитних спілок” 
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8. 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 

678 Статті надходження та вибуття грошових коштів розкриваються у Звіті про 

рух грошових коштів (за прямим методом) наступним чином? 

a. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

1. Викупвласнихакцій 

б. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

2. Надходженнявідотриманихвідсотків 

в. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

3. Надходження від реалізації фінансових інвестицій 

4. Отримання позик 

5. Повернення податків і зборів  

6. Погашення позик  

7. Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 

8. Цільове фінансування  

679 Статті змін власного капіталу розкриваються у Звіті про власний капітал у 

розрізі таких груп? 

a. Коригування 

1. Викуп акцій (часток) 

б. Розподіл прибутку 

2. Виплати власникам (дивіденди) 

в. Вилучення капіталу 

3. Зміна облікової політики 

4. Виправлення помилок 

5. Відрахування до резервного капіталу 

6. Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

7. Перепродаж викуплених акцій (часток) 

8. Вилучення частки в капіталі 

680 У формі № 4 “Звіт про власний капітал” наступні господарські операції 

відображаються у колонках? 

a. Анулюваннявикупленихакцій (часток) 

1. Зареєстрований (пайовий)капітал 

б. Відрахування до резервногокапіталу 

2. Капітал у дооцінках 

в. Внескидокапіталу 

3. Додатковийкапітал 

4. Резервнийкапітал 

5. Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 

6. Неоплаченийкапітал 

7. Вилученийкапітал 

681 У формі № 4 “Звіт про власний капітал” наступні господарські операції 

відображаються у колонках? 

a. Виплативласникам (дивіденди) 
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1. Зареєстрований (пайовий)капітал 

б. Погашеннязаборгованості з капіталу 

2. Капітал у дооцінках 

в. Перепродаж викупленихакцій (часток) 

3. Додатковийкапітал 

4. Резервнийкапітал 

5. Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 

6. Неоплаченийкапітал 

7. Вилученийкапітал 

682 Визначити характеристику відповідних принципів бухгалтерського обліку 

а. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання. 

б. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів.  

в. Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства 

у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. 

г. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від 

її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не 

повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства 

1. Історичної собівартості  

2. Єдиного грошового вимірника 

3. Автономності 

4. Нарахування та відповідності доходів та витрат 

5.Безперервності  

6.Повного висвітлення 

683 Підберіть значення для показників ефективності використання ресурсів 

підприємства? 

a. Показник, який розраховується як відношення валової продукції до 

середньорічної вартості основних засобів 

б. Показник, який розраховується як відношення загального прибутку до 

середньорічної вартості активів 

в. Показник, який розраховується як відношення чистого доходу до 

середньорічної вартості оборотних засобів 

1. Рентабельність підприємства (загальна рентабельність) 

2. Фондомісткість 

3. Фондовіддача 

4. Фондоозброєність 

5. Продуктивність праці 

6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 

7. Матеріаловіддача 

8. Тривалість одного обороту оборотних активів 



66 

684 Вилучення з обігу та анулювання акцій власної емісії відображаються в 

обліку таким чином? 

a. Вилучено з обігу акції власної емісії  

б. Різниця між номінальною вартістю вилучених акцій та їх ціною, яка є 

нижчою від номіналу (нараховано емісійний дохід) 

в. Анульовано акції власної емісії 

1. Д311 К451 

2. Д451 К311 

3. Д311 К421 

4. Д421 К311 

5. Д451 К421 

6. Д451 К401 

7. Д 401 К 451 

8. Д46 К 451 

685 Види звітності та характер інформації, представленої в ній? 

Види звітності 

1. Фінансова звітність 

2. Управлінська звітність 

3. Статистична звітність 

4. Податкова звітність 

5. Соціальна звітність  

а. Інформація використовується лише контролюючими органами 

б. Інформація є конфіденційною 

в. Інформація є відкритою для зовнішніх та внутрішніх  користувачів 

г. Інформація призначена для узагальнення на макрорівні 

д. Це звіти компаній, що включають інформацію не тільки про результати 

економічної діяльності, але соціальні та екологічні показники 

686 У Формі № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” високоліквідні активи 

відображаються в таких рядках: 

a. Грошові кошти та еквіваленти 

1. 331 «Грошові документи в національній валюті» 

б. Інші оборотні активи 

2. 333 «Гроші в дорозі в національній валюті» 

в. Поточні фінансові інвестиції 

3. 361 «Розрарунки з вітчизняними покупцями» 

4. 141 «Інвестиції за методом участі в капіталі» 

5. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 

6. 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» 

7. 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті» 

687 Ідентифікувати об’єкти необоротних активів підприємства: 

а. Бібліотечні фонди. 

б. Транспортні засоби.  
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в. Довгострокові векселі одержані. 

1. Основні засоби  

2. Інші необоротні матеріальні активи 

3. Нематеріальні активи 

4. Капітальні інвестиції 

5. Довгострокові біологічні активи 

6. Довгострокова дебіторська заборгованість 

688 Дати характеристику категоріям загроз виникнення ризику дотримання 

принципів професійної етики: 

Категорії загроз: 

а. загроза власного інтересу 

б. загроза власної оцінки 

в. загроза захисту 

г. загроза особистих стосунків 

д. загроза тиску 

Характеристика 

1. Загроза того, що фінансовий або інший інтерес незалежно впливатиме на 

судження чи поведінку професійного бухгалтера 

2. загроза того, що професійний бухгалтер підтримуватиме позицію клієнта 

чи роботодавця такою мірою, яка ставить під загрозу його об’єктивність 

3. загроза того, що професійний бухгалтер  утримуватиметься від 

об’єктивних дій унаслідок фактичного чи від чуваного тиску, в тому числі 

спроб здійснення неправомірного впливу на професійного бухгалтера 

4. загроза того, що професійний бухгалтер  не оцінюватиме належним чином 

результати попереднього судження 

5. загроза того, що внаслідок тривалих або тісних стосунків із клієнтом 

занадто перейматиметься їхніми інтересами 

689 Визначити прийоми контролю на підставі запропонованих характеристик? 

Прийоми контролю 

а. Формальна перевірка  

б. Нормативно-правова перевірка  

в. Економічна перевірка  

г. Взаємний контроль  

д. Лабораторний аналіз 

Характеристика: 

1. Порівнюються різні за своїм найменуванням і характером документи, в 

яких відображаються різні аспекти однієї і тієї ж або декількох 

взаємопов’язаних операцій 

2. Встановлюється доцільність господарських операцій 

3. Встановлення повноти та правильності оформлення документів, 

заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, які склали документ 

4. Вивчення та господарських операцій щодо їх відповідності нормативним 
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актам, інструкціям, стандартам, положенням державних органів влади та 

керівництва господарюючих суб’єктів, галузей 

5. Проводиться на вимогу аудитора тоді, коли визначити якісні ознаки 

сировини, матеріалів, готової продукції, виконаних будівельно-монтажних і 

ремонтних робіт іншими прийомами контролю неможливо 

690 Визначити види аудиторської діяльності на підставі запропонованих 

характеристик? 

а. Послуга дії  

б. Послуга контролю  

в. Інформаційна послуга 

г. Послуга, несумісна з проведенням у господарюючого суб’єкта 

обов’язкового аудиту  

д. Ініціативний аудит 

Характеристика: 

1. Послуги  з перевірки документів на предмет їх відповідності критеріям, 

контроль ведення обліку та складання звітності; 

2. Послуги з підготовки усних та письмових консультацій з різних питань, 

проведення навчальних семінарів; 

3. Ведення бухгалтерського обліку, відновлення бухгалтерського облік; 

4. Послуги по складанню документів, склад яких передбачено договором з 

клієнтом і таких, яких раніше не було; 

5. Аудит, який надається аудиторською фірмою на замовлення суб’єкта 

господарювання згідно укладеного договору 

691 Визначити види документів на підставі запропонованих характеристик? 

Види документів 

а. Недоброякісні документи  

б. Частково фальсифіковані  

в. Безтоварні документи  

г. Безгрошові документи  

д. Фальсифіковані документи 

Характеристика 

1. Документи, в яких є приписки,  підчистки та інші викривлення 

2. Документи, якими оформлено рух матеріалів, сировини, товарів, готової 

продукції тоді, коли вони не надходили чи не відпускалися зі складу, або 

були витрачені на інші цілі 

3.Документи, якими оформлено незаконні виплати грошових коштів 

4. Документи, які не відповідають встановленим вимогам щодо їх 

оформлення і відображають здійснену господарську операцію у 

спотвореному вигляді 

5. Документи, що містять дані про господарські операції, які взагалі не 

відбулися, тобто заздалегідь неправдиві відомості 

692 На основі запропонованих прикладів визначити ознаки підробки документів? 
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Ознаки підробки документа 

а. Складання документа з порушенням встановленої форми  

б. Оформлення документу із зайвими реквізитами  

в. Невідповідність суми основного документу і показників додатків до 

нього  

г. Відсутність необхідних додатків до документів  

д. Відсутність додатків, на які є посилання в документах 

Приклади 

1. Наявність на документі резолюцій та надписів про дозвіл в такій кількості, 

яка не вимагається при звичайному оформленні документу 

2. Складання довіреності не за типовою формою часто викликано бажанням 

приховати порушення 

3. Загальна сума, що вказана у зведеному документі, не відповідає 

частковим сумам в доданих до нього первинних документах 

4. Відсутність первинних документів – при зведеній відомості; підстав для 

розрахунку – при відповідній розрахунковій відомості. 

5. У документах згадані пропозиції, фактично не наведені 

693 На підставі запропонованих характеристик визначити способи перевірки 

документів? 

Способи перевірки документів 

а. Хронологічний  

б. Систематизований  

в. Комбінований  

г. Вибірковий  

д. Суцільний 

Характеристика 

1. Аудитор за певною схемою відбирає частину документів для їх вивчення 

2. Перевірка документів за всіма розділами і операціями без попереднього 

групування чи систематизації операцій 

3. Дослідження документів, що поєднує хронологічний і систематизований 

способи, тобто певні документи перевіряються в порядку їх підшивки, а інші 

– за економічно однорідними операціями 

4. Перевірка документів за кожним розділом окремо 

5. Підтверджуються статті звітності на підставі всіх документів і регістрів 

бухгалтерського обліку, в яких відображені факти господарювання, за весь 

період, що підлягає аудиту 

694 На підставі запропонованих визначень надати пояснення термінам? 

Терміни 

а. Аудит  

б. Об’єкти аудиту  

в. Предмет аудиту  

г. Діяльність аудиторської фірми  
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д. Сертифікація 

Визначення 

1. Підприємницька діяльність з вивчення достовірності фінансової звітності 

суб’єктів господарювання та надання інших послуг, не заборонених 

законодавством. 

2. Показники фінансової звітності 

3. Показники фінансової звітності з точки зору достовірності та 

відповідності їх даним обліку 

4. Підприємницька діяльність, що полягає у виконанні комплексу заходів, 

необхідних для формування та висловлення думки про достовірність 

фінансової звітності суб’єкта господарювання  

5. Процес визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення 

аудиторської діяльності через перевірку відповідності його освіти та досвіду 

вимогам закону України “Про аудиторську діяльність” 

695 Дати характеристику принципам професійної етики аудиторів? 

Принципи професійної етики 

а. Об’єктивність  

б. Компетентність  

в. Майстерність  

г. Професійна незалежність  

д. Конфіденційність 

Характеристика 

1. Аудитор повинен бути професійно незалежним, а рівень фахової 

підготовки повинен відповідати єдиним професійним вимогам 

2. Аудит необхідно здійснювати особам, які мають певну фахову підготовку, 

досвід і знання у цій галузі та володіють відповідною професійною 

майстерністю  

3. Аудитор повинен бути об’єктивним,щоб упередженість та інші чинники 

не впливали на достовірність його висновків 

4. Володіння вміннями та навичками застосування законів, стандартів, 

інструкцій, положень тощо, високий рівень кваліфікації, проникнення в суть 

досліджуваних явищ 

5. Не розголошення інформація про клієнта третім особам 

3-й рівень складності 

696 Якою кореспонденцією рахунків та на яку суму буде правильно відобразити 

операцію з оприбуткування борошна  

ТЗОВ “Меріленд” (платник ПДВ), яке займається виробництвом 

хлібобулочних виробів, придбало 300 кг борошна у іншого підприємства 

(платника ПДВ) за 6,00 грн. за 1 кг, в т.ч. ПДВ.?  

697 ТЗОВ “Ельза” (платник ПДВ) придбало запасні частини на суму 2700,00 

грн., в т.ч. ПДВ. Якою кореспонденцією рахунків та на яку суму буде 

правильно показати операцію зі списання всіх цих запасних частин на 
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монтаж верстата? 

698 У результаті інвентаризації виявлено недостачу фарби “Червона матова” 

(350 мл) на суму 1400,00 грн. (обліковується на рахунку 201.1) та надлишок 

фарби “Червона” (350 мл) на суму 1450,00 грн. (обліковується на рахунку 

201.2). За умови, що справедлива вартість однієї банки фарби кожного виду 

однакова, в бухгалтерському обліку пересортиця буде відображена такими 

записами? 

699 Визначити суму прибутку до оподаткування, якщо виручка від реалізації 

становить 12000,00 грн. (в т.ч. ПДВ), собівартість реалізованої продукції 

7000,00 грн., адміністративні витрати 1500,00 грн.? 

700 Чому дорівнює собівартість реалізованої продукції, якщо чистий дохід 

становить 8000,00 грн., адміністративні та витрати на збут – 2500,00 грн., 

доходи від участі в капіталі – 4000,00 грн., а прибуток до оподаткування – 

4500,00 грн. Інших доходів та витрат немає? 

701 ТЗОВ “Ельза” (платник ПДВ) придбало верстат у іншого підприємства 

(також платника ПДВ) за 14000,00 грн., крім того ПДВ. Якою 

кореспонденцією рахунків та на яку суму буде правильно записати операцію 

з відображення ПДВ у бухгалтерському обліку ТЗОВ “Ельза”? 

702 Підприємство виготовило 20 приладів загальною собівартістю 30000,00 грн. 

З них реалізовано 15 приладів за ціною 2400,00 грн. кожен. Визначити 

собівартість реалізованих приладів? 

703 Розрахувати показник рентабельності операційної діяльності підприємства, 

виходячи з наступної інформації? 

1) валовий прибуток – 28000 грн.; 2) собівартість реалізованої продукції – 

35000 грн.; 3) доходи від операційної оренди активів – 6000 грн.; 4) 

адміністративні витрати – 12000 грн.; 5) витрати на збут – 7000 грн.; 6) інші 

операційні витрати – 4000 грн.? 

704 Розрахувати показник виконання плану з асортименту продукції, 

використовуючи спосіб розрахунку за середнім відсотком асортиментності, 

якщо відомі наступні дані: вид продукції та обсяг виробництва за планом та 

фактично? 

- Камінь бутовий: план - 28,2; факт - 32,5 тис. грн. 

- Пісок з відсівів: план - 174,2; факт - 154,3 тис.грн. 

- Присипка рубероїдна: план – 21,5; факт - 15,5 тис.грн. 

Разом: план - 223,9; факт - 202,3 тис.грн. 

705 Визначити загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття), якщо 

відомі наступні дані з балансу? 

1) грошові кошти та поточні фінансові інвестиції становлять 548,3 тис. грн.; 

2) поточна дебіторська заборгованість – 3856,1 тис. грн.; 3) запаси та інші 

оборотні активи – 17858,3 тис. грн.; 4) необоротні активи – 20038,0 тис. грн.; 

5) поточні зобов’язання – 7681,3 тис. грн.; 6) довгострокові зобов’язання – 

5000,0 тис. грн.; власний капітал – 29619,4 тис. грн. 
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706 Визначити абсолютний коефіцієнт ліквідності, якщо відомі наступні дані з 

балансу? 

1) грошові кошти та поточні фінансові інвестиції становлять 548,3 тис. грн.; 

2) поточна дебіторська заборгованість – 3856,1 тис. грн.; 3) запаси та інші 

оборотні активи – 17858,3 тис. грн.; 4) необоротні активи – 20038,0 тис. грн.; 

5) поточні зобов’язання – 7681,3 тис. грн.; 6) довгострокові зобов’язання – 

5000,0 тис. грн.; власний капітал – 29619,4 тис. грн. 

707 Розрахувати коефіцієнт ритмічності, якщо відомо такі дані, як період, обсяг 

виробництва плановий та фактичний в грн.? 

1-кв.: план – 8000; факт – 9600; 

2-кв.: план – 8000; факт - 7800; 

3- кв.: план – 8000; факт - 11000; 

4-кв.: план – 8000; факт - 7560; 

Разом: план 32000; факт - 35960 

708 Визначити вплив на рівень фондовіддачі основних засобів зростання 

питомої ваги активної частини основних засобів способом абсолютних 

різниць, якщо по підприємству відомі наступні дані: 

- Питома вага активної частини основних засобів: 1 кв. - 54,2 % та 2 кв. - 54,8 %; 

- Фондовіддача активної частини основних засобів: 1 кв. - 1,18 та 2 кв. - 1,05 

709 Розрахувати коефіцієнт плинності кадрів, якщо відомі наступні дані? 

Прийнято на підприємство – 15 чол. 

Вибуло з підприємства, у т.ч.:  

- на навчання – 5; 

 - у збройні сили – 1; 

- на пенсію – 7; 

- за власним бажанням – 6; 

 - за порушенням трудової дисципліни – 2; 

Середньоспискова чисельність працівників - 698 

710 Підприємство отримало довгостроковий кредит на 2 роки під 10 % на суму 

10000 грн. Загальна сума відсотків за 1 рік становить? 

 

711 Підприємство придбало основні  засоби, що потребують монтажу на суму 

32000 грн. у постачальника, що не є платником ПДВ. Бухгалтер здійснив 

відображення цієї операції наступним чином: 

712 Вартість товарів становить 950 грн, відсоток торгової націнки – 10%. 

Нарахування торгової націнки в обліку відображається наступною 

кореспонденцією рахунків: 

713 Якою буде місячна сума амортизації автомобіля, якщо: застосовується 

прямолінійний метод, первісна вартість становить 200000 грн., ліквідаційна 

вартість – 1000 грн., термін корисної експлуатації 20 років? 

714 Вартість швейної машини без ПДВ становить 7000 грн. витрати на 

встановлення (заробітна плата налаштувальника - 700 грн). Введення в 
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експлуатацію  основних засобів у бухгалтерському обліку відображаються: 

715 Підприємстро одержало чекову книжку, відкриту на суму 8000 грн. 

Одержання розрахункової чекової книжки відображається кореспонденцією 

рахунків: 

716 Підприємством нараховано резерв сумнівних боргів на суму 5400 грн. 

безнадійну заборгованість за поточний місяць визнано у сумі 5000 грн. 

Використання резерву сумнівних боргів при списання безнадійної 

дебіторської заборгованості відображається в обліку наступним чином: 

717 Дооцінка основного засобу, первісна вартість якого становить 16 000 грн, 

знос – 4 000 грн, справедлива вартість – 36 000 грн, відображається в обліку 

наступним записом? 

718 Розміщення акцій власної емісії у кількості 1000 шт. за ціною 65 грн за 

акцію, при її номінальній вартості 50 грн, відображається в обліку 

наступними проводками? 

719 Визначити суму нарахованих лікарняних, якщо працівник захворів у середу 

та був відсутній на роботі до наступного вівторка (включно) середньоденна 

заробітна плата становить 188 грн., страховий стаж працівника складає 7 

років? 

720 Визначити суму відпускних, нарахованих за рахунок резерву відпусток, 

якщо менеджер йде у щорічну основну відпустку, а його середньоденна 

заробітна плата становить 102 грн? 

721 Визначити правильну відповідь щодо відображення в обліку операцій з 

нарахування та сплати відсотків за кредитом (за місяць), якщо кредит у сумі 

200 000 грн під 21 % річних? 

 

722 Визначити правильну відповідь щодо відображення в обліку ліквідації 

транспортного засобу у зв’язку з його фізичним зносом, якщо його первісна 

вартість – 5000 грн., сума зносу – 4100 грн? 

 

723 Визначити законодавчо регламентовану мінімальну величину відрахувань 

до резервного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, якщо 

чистий прибуток підприємства за рік склав 100 000 грн.? 

 

724 Обсяг виробництва продукції на підприємстві становить 3 000 тис. грн., при 

цьому змінні витрати – 2 800 грн., а постійні – 4 350 грн. Знайти критичний 

обсяг виробництва? 

725 Підприємство зазвичай виготовляє 3 000 од. продукції за місяць. При цьому 

загальні постійні витрати підприємства становлять 1 500 грн. В поточному 

місяці обсяг виробництва зріс на 13 %. Знайти суму постійних витрат в 

поточному місяці? 

726 Підприємство виготовляє фени та реалізує їх за ціною 300 грн. При цьому 

змінні витрати на одиницю продукції становлять 160 грн., а загальні 
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постійні – 2 000 грн. Знайти маржинальний дохід на одиницю продукції? 

727 Підприємство виготовляє наручні годинники та реалізує їх за ціною 250 грн. 

При цьому змінні витрати на одиницю продукції становлять 110 грн., а 

загальні постійні – 1 400 грн. Знайти точку беззбитковості в натуральних 

одиницях? 

728 Ціна продажу одиниці продукції – 30 грн., обсяг продажу – 250 000, а 

загальний маржинальний дохід – 375 000 грн. Знайти змінні витрати на 

одиницю продукції? 

729 Ціна продажу одиниці продукції становить 25 грн., обсяг продажу – 3 000 

од., змінні витрати на одиницю – 17 грн., а оперативний прибуток 4 000 грн. 

Чому дорівнюють постійні витрати підприємства? 

730 Обсяг виробництва продукції – 8 000 000 грн. Критичний обсяг виробництва 

становить 17 000 000 грн. При цьому постійні витрати складають 9 000 

000 грн. Знайти суму загальних змінних витрат? 

731 На початок звітного періоду залишки за рахунками наступні: 

Рах. 17 – сальдо дебетове 70000 грн. 

Рах. 54 – сальдо кредитове 10700 грн. 

На кінець звітного періоду залишки за рахунками наступні: 

Рах. 17 – сальдо дебетове 175000 грн. 

Рах. 54 – сальдо кредитове 187000 грн. 

За період відповідно до даних податкового обліку нараховано податку на 

прибуток 154000 грн. 

У р. 2300 “Витрати (доходи) з податку на прибуток” форми № 2 “Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” буде вказано (тис. грн.): 

732 Залишки дебіторської заборгованості підприємства на кінець періоду 

складають: 

‒ 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” ‒ 143000 грн. 

‒ 371 “Розрахунки за виданими авансами” ‒ 12300 грн. 

‒ 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” ‒ 700 грн. 

‒ 374 “Розрахунки за претензіями” ‒ 1200 грн. 

‒ 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” ‒ 37900 грн. 

‒ 38 “Резерв сумнівних боргів” – 14200 грн. 

У р. 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги” буде зазначено показник (тис. грн.): 

733 Залишки грошових коштів підприємства на кінець періоду складають: 

‒ Готівка в касі ‒ 3000 грн. 

‒ кошти на депозитних рахунках до запитання ‒ 12300 грн. 

‒ кошти на поточному рахунку ‒ 70000 грн. 

‒ кошти на депозитних рахунках строкм на 9 міс. ‒ 120000 грн. 

‒ грошові кошти в дорозі ‒ 37900 грн. 

‒ грошові документи – 1400 грн. 

У р. 1165 “Грошові кошти та їх еквіваланти” буде зазначено показник 
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(тис. грн.): 

734 Залишки грошових коштів підприємства на кінець періоду складають: 

‒ Готівка в касі ‒ 3000 грн. 

‒ кошти на депозитних рахунках до запитання ‒ 12300 грн. 

‒ кошти на поточному рахунку ‒ 70000 грн. 

‒ кошти на депозитних рахунках стром на 9 міс. ‒ 120000 грн. 

‒ грошові кошти в дорозі ‒ 37900 грн. 

‒ грошові документи – 1400 грн. 

У р. 1190 “Інші оборотні активи” буде зазначено показник (тис. грн.): 

735 За звітний період зафіксовано такі надходження та витрачання коштів: 

1. Викуп власних акцій ‒ 140000 грн. 

2. Надходження від отриманих відсотків по депозитним рахункам‒ 

172000 грн. 

3. Надходження від реалізації фінансових інвестицій ‒ 1450900 грн. 

4. Отримання позик ‒ 700000 грн. 

5. Повернення податків і зборів ‒ 17000 грн. 

6. Погашення отриманих ранішепозик‒ 143000 грн. 

7. Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) ‒ 11090000 грн. 

8. Цільове фінансування ‒ 420000 грн. 

Рух коштів від інвестиційної діяльності становитиме (тис. грн.): 

736 За звітний період зафіксовано такі надходження та витрачання коштів: 

1. Викуп власних акцій ‒ 140000 грн. 

2. Надходження від отриманих відсотків по депозитним рахункам‒ 

172000 грн. 

3. Надходження від реалізації фінансових інвестицій ‒ 1450900 грн. 

4. Отримання позик ‒ 700000 грн. 

5. Повернення податків і зборів ‒ 17000 грн. 

6. Погашення отриманих ранішепозик‒ 143000 грн. 

7. Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) ‒ 11090000 грн. 

8. Цільове фінансування ‒ 420000 грн. 

Рух коштів від фінансової діяльності становитиме (тис. грн.): 

737 Величина власного капіталу (за його складовими) на початок періоду 

становила: 

1. Зареєстрований (пайовий)капітал ‒ 1400 тис. грн. 

2. Капітал у дооцінках ‒ 10 тис. грн. 

3. Резервнийкапітал ‒ 210 тис. грн. 

4. Нерозподіленийприбуток‒ 170 тис. грн. 

Протягом періоду відбулися операції: 

1. Виявлено помилку, що в попередньому періоді призвела до завищення 

чистого прибутку на 10 тис. грн.; 

2. Проведено уцінку раніше дооцінених ОЗ на суму 5 тис. грн.; 

3. Оголошено збільшення статутного капіталу на 20 тис. грн.; 
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4. Внесено одним з учасників 7 тис. грн. на покриття оголошеного внеску. 

Загальна величина власного капіталу на кінець періоду становитиме 

(тис. грн.): 

738 Розрахувати рівень придатності основних засобів підприємства на кінець 

звітного періоду, якщо відомі наступні дані: за звітний період вартість 

основних засобів, що надійшли становить 125000 грн.; вартість основних 

засобів, що вибули – 98000 грн.; знос основних засобів на кінець звітного 

періоду – 1500 тис. грн.; первісна вартість основних засобів на кінець 

звітного періоду – 2500 тис. грн. 

739 Реалізація продукції у кількості 100 од. за ціною 240 грн (в т.ч. ПДВ) на 

умовах попередньої оплати відображається в обліку наступним чином: 

740 На початок звітного періоду залишки за рахунками наступні: 

Рах. 281 – сальдо дебетове 70000 грн. 

Рах. 282 – сальдо дебетове 100700 грн. 

Рах. 283 – сальдо дебетове 11000 грн. 

Рах. 284 – сальдо дебетове 7000 грн. 

Рах. 285 – сальдо дебетове 57000 грн. 

У р. 1100 “Запаси” форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” буде 

вказано (тис. грн.): 

741 1) Ціна продажу одиниці продукції підприємства «Мрія» становить 

1000 грн, змінні на одиницю - 600 грн. Величина маржинального доходу 

підприємства «Мрія» на одиницю продукції становитиме: 

742 Визначити собівартість виготовленої готової продукції, якщо на її 

виробництво витрачено сировини на 1000 грн., нараховано заробітну плату 

– 500 грн., ЄСВ – 110 грн., нараховано амортизацію на обладнання – 50 грн., 

оприбутковано зворотні відходи – 150 грн. 

743 Підприємство отримало передоплату за готову продукцію у сумі 18 000,00 

грн. (у т.ч. ПДВ). Яким чином відображити ПДВ при отриманні 

передоплати? 

744 Визначити аудиторський ризик, якщо властивий ризик на підприємстві 

клієнта становить  75 %, ризик внутрішнього контролю  – 20 %, а ризик 

невиявлення – 15 %? 

745 Аудитором було оцінено, що властивий (внутрішній) ризик (ВР) та ризик 

контролю (РК)на підприємстві становить 85% (ВРХРК). визначити який 

ризик невиявлення помилок повинен бути запланований, якщо бажаний 

аудиторський ризик 15 %? 

746 Визначити аудиторський ризик, якщо властивий ризик на підприємстві 

клієнта становить  85 %, ризик внутрішнього контролю  – 40 %, а ризик 

невиявлення – 15 %? 

747 Аудитором було оцінено, що властивий (внутрішній) ризик (ВР) та ризик 

контролю (РК) на підприємстві становить 65% (ВРХРК). визначити який 

ризик невиявлення помилок повинен бути запланований, якщо бажаний 
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аудиторський ризик 15 %? 

748 Аудитором було оцінено, що властивий (внутрішній) ризик (ВР) та ризик 

контролю (РК) на підприємстві становить 72% (ВРХРК). визначити який 

ризик невиявлення помилок повинен бути запланований, якщо бажаний 

аудиторський ризик 36 %? 

749 Визначити аудиторський ризик, якщо властивий ризик на підприємстві 

клієнта становить  80%, ризик внутрішнього контролю  – 50 %, а ризик 

невиявлення – 10 %? 

750 Визначити аудиторський ризик, якщо властивий ризик на підприємстві 

клієнта становить  95 %, ризик внутрішнього контролю  – 45 %, а ризик 

невиявлення – 15 %? 

751 Розрахувати суму амортизації основного засобу за місяць виробничим 

методом, якщо первісна вартість 35000 грн, ліквідаційна вартість 2000 грн., 

плановий випуск продукції 60000 од., фактично виготовлено 15000 од. 

виробів (при розрахунку виробничої ставки амортизації, заокруглювати до 3 

цифр після коми)? 
 


